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АНОТАЦІЯ 

Остапенко П. О. Трансформація адміністративно-територіального устрою 

Полтавської області: суспільно-географічне дослідження. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та 

соціальна географія». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2018. 

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2014 – 2017 років 

згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри економічної та соціальної 

географії географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Державної служби статистики України, ДП УДНДІП 

«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, Асоціації міст України, зібрані особисто 

автором під час камерального та експедиційного етапів, а також тези доповідей 

та наукові публікації у фахових виданнях. 

Дослідження мало на меті: здійснити, на основі джерел літератури, 

суспільно-географічне дослідження адміністративно-територіального устрою 

(далі – АТУ) на прикладі Полтавської області. 

При цьому, у дослідженні застосовано широкий методологічний апарат для 

комплексного суспільно-географічного дослідження систем адміністративно-

територіального устрою, в тому числі при досліджені часових (історичних) 

рамок змін систем адміністративно-територіального устрою використано метод 

історико-географічних зрізів. За допомогою цього методу, досліджено історичні 

рамки існування систем адміністративно-територіального устрою та виділено 

відповідні історико-географічні зрізи, а саме: розвиток території Полтавщини у 

давні часи (до XVІ ст.); міжколоніальний період (XVІ ст. - середина XVIII ст.); 

система АТУ за часів Російської імперії (кінець XVIII ст. – початок ХХ ст.); 

радянська система АТУ (початок ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Для кожного зрізу 
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виявлено критерії проведення меж адміністративних одиниць або їх аналогів. 

Зокрема встановлено, що адміністративно-територіальний устрій кожного зрізу 

мав свої, якісно відмінні від інших властивості. На зміни меж адміністративних 

одиниць вищого чи нижчого порядку того чи іншого зрізу також впливали 

адміністративні реформи що були, спочатку, пов’язані з воєнно-політичною 

ситуацією, а потім з колоніальною політикою. За часи незалежності України, до 

2015 року система АТУ не лише була збережена, а й удосконалилася – відбулося 

посилення централізації управління територіями, а саме створення інституту 

місцевих державних адміністрацій. 

Вперше при дослідженні адміністративно-територіального устрою 

застосовано метод оцінки потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів. 

За допомогою даного методу було визначено потенціал та рівень розвитку 

кожного району Полтавської області до початку реформи децентралізації влади 

та місцевого самоврядування. Це дало змогу провести типізацію існуючих 

районів області та визначити розбіжності у соціально-економічному розвитку 

території, розробити рекомендації щодо перспективного розвитку кожного 

району, пропозиції щодо раціонального використання їх територіальних 

ресурсів.  

Проведено аналіз системи розселення Полтавської області, запропоновано 

зміни у її структурі на обласному та міжрайонному рівні. Проаналізовано 

міжрайонні та районні системи розселення, які у майбутньому можуть визначити 

межі адміністративно-територіальних одиниць другого рівня – префектур чи 

нових районів. Окремо здійснено аналіз структури населених пунктів області та 

їх функціональна типізація. Аналіз системи розселення області показав, що 

основною проблемою є те, що її формування було завершене у радянський 

період. Оскільки в цей період провідним фактором планування була 

централізація управління, це призвело до надмірної концентрації усіх ресурсів в 

містах обласних центрах, промислових містах та функціональних проблем малих 

історичних містечок, які через таку систему управління територіями відчувають 

дефіцит ресурсів для самостійного їх розвитку. 
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Всі системи розселення області (районні та міжрайонні) утворюють обласну 

територіальну систему з планувальних та адміністративно-територіальних 

одиниць різних ієрархічних рівнів. Їх взаєморозміщення визначає особливості 

функціонально-територіальної структури області та передумови для 

удосконалення її просторової організації. 

Здійснено опис сучасної державної політики щодо удосконалення системи 

адміністративно-територіального устрою, а саме досліджено проблематику 

реформування АТУ, здійснено детальний аналіз існуючого стану проведення 

реформи, аналіз територіальної структури та ресурсного забезпечення 

новоутворених об’єднаних територіальних громад в Україні. 

Також здійснено детальний аналіз реформування системи адміністративно-

територіального устрою Полтавської області. Зокрема, описана методика 

формування спроможних територіальних громад, розглянуто та проаналізовано 

всі перспективні плани формування територій громад області, розглянуто 

порядок добровільного об’єднання територіальних громад, його варіанти. 

Проаналізовано територіальну та ресурсну спроможність новоутворених 

об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) Полтавської області, що 

дозволило прийти до висновку, при умові недостатнього рівня кваліфікації 

експертного середовища та науковців, які залучаються до реалізації реформи 

АТУ на обласному рівні, виникає висока ймовірність утворення 

низькоспроможних ОТГ. Якщо для таких ОТГ, в процесі проведення реформи, 

не вдасться підвищити рівень спроможності (збільшити чисельність населення 

та площу території ОТГ), то бажаних результатів удосконалення системи АТУ 

на обласному рівні досягнуто не буде. 

Також запропоновано власну модель Перспективного плану формування 

територій громад Полтавської області. 

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, об’єднані 

територіальні громади, історико-географічні зрізи, планувальна структура, 

Полтавська область. 
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SUMMARY 

 

Pavlo Ostapenko. Transformation of the administrative-territorial structure of the 

Poltava region: socio-geographical research. - Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. Thesis for the candidate of geographical sciences degree in 

specialty 11.00.02 "Economic and social geography". - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, 2018. 

Studies on the thesis topic were carried out during 2014 - 2017 years according to 

the plans of research works of the Department of Economic and Social Geography of 

the Geographical Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The information base of the dissertation research is made up of the materials of 

the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal 

Services of Ukraine, the State Statistics Service of Ukraine, State Enterprise Y.Bilokon 

Ukrainian State Scientific-Research Institute of Urban Design "DIPROMISTO", 

Association of cities of Ukraine, of materials collected personally by the author during 

the cameral and expeditionary stages, as well as abstracts of papers and scientific 

publications in specialized publications. 

The aim of the study was: to carry out a socio-geographical study of the 

administrative-territorial structure (hereinafter - ATS) on the basis of literature sources,  

on the example of the Poltava region. 

At the same time, a wide methodological apparatus was used in the research for a 

complex socio-geographical study of administrative and territorial systems, including 

the method of historical and geographical sections used to study the temporal 

(historical) framework of changes in administrative-territorial system. This method 

helped to discover and to point out the historical framework of the existence of the 

administrative territorial system and the corresponding historical and geographical 

sections, that are: the development of the Poltava territory in ancient times (until the 

16th century), the mid-colonial period (16th century - mid-18th century) , ATS in the 

times of the Russian Empire (the end of the 18th century and the beginning of the 20th 

century), the Soviet ATS system (the beginning of the 20th century - the beginning of 
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the 21st century). The criteria for conducting the boundaries of administrative units or 

their analogs were discovered for each sections. In particular, it was established that 

the administrative and territorial structure of each section had its own qualities, 

qualitatively different from other properties. The changes in the boundaries of 

administrative units of the higher or lower order of one or another section were also 

influenced by administrative reforms that were initially related with the military-

political situation, and then with the colonial policy. During the time of Ukraine's 

independence, by 2015 the ATS system was not only preserved, but also improved - 

there was an increase in the centralization of the management of the territories, namely 

the creation of local state administrations institution. 

For the first time in the study of the administrative-territorial system a method for 

assessing the potential and level of development of territorial taxa has been used. With 

the help of this method, the potential and level of development of each district of the 

Poltava region by the beginning of the decentralization reform of power and local self-

government were determined. This allowed  to typify the existing areas of the region 

and determine the differences in the socio-economic development of the territory, 

develop recommendations for the prospective development of each district and 

proposals for the rational usage of their territorial resources. 

The analysis of the settlement system of the Poltava region was carried out, 

changes in its structure at the regional and interregional level were proposed. 

Interregional and regional settlement systems were analyzed, which in the future can 

determine the boundaries of administrative-territorial units of the second level - 

prefectures or new districts. Also, the analysis of the structure of settlements of the 

region and their functional typification was carried out. An analysis of the region's 

resettlement system showed that the main problem is that its formation was completed 

in the Soviet period. Since centralization of management was the leading planning 

factor during this period,  it led to excessive concentration of all resources in the cities 

of oblast (region) centers, industrial cities and functional problems of small historic 

towns, which due to such a system of territory management, feel a shortage of resources 

for their independent development. 
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All settlement systems of the region (іnterregional and regional) form the regional 

territorial system from planning and administrative-territorial units of various 

hierarchical levels. Their mutual location determines the features of the functional-

territorial structure of the region and the prerequisites for improving its spatial 

organization.  

The description of the modern state policy on improving the system of 

administrative and territorial structure was carried out - the problems of reforming the 

ATS were studied, a detailed analysis of the current status of the reform, an analysis of 

the territorial structure and resource support of the newly unified territorial 

communities in Ukraine were conducted. 

Also, a detailed analysis  of the administrative-territorial system reform of the 

Poltava region was carried out. In particular, the method of forming capable territorial 

communities was described, all prospective plans for the formation of the territories of 

the communities of the region were reviewed and analyzed, the procedure for the 

voluntary association of territorial communities, and its options was considered. 

The territorial and resource capacity of the newly amalgamated territorial 

communities (hereinafter - ATC) of the Poltava region was analyzed, which led to the 

conclusion that, under the condition of insufficient qualifications of the expert 

community and scientists involved in the implementation of the ATS reform at the 

regional level, there is a high probability of formation of low-capable ATCs. If such 

ATC, in the process of reform, are not able to increase the level of capability (to 

increase the population and the area of the ATC territory), then the desired results of 

improving the ATS system at the regional level will not be achieved. 

Key words: administrative-territorial system, amalgamated territorial 

communities, historical-geographical sections, planning structure, Poltava region. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку української державності 

характеризується великомасштабними пошуками нових форм та методів 

господарювання. Це, по-суті, формування нової територіальної та 

адміністративної структури держави та суспільства.  

Наразі наша держава перебуває у вирі реформ та змін. Однією із реформ, до 

якої географічна наука має безпосереднє значення, є реформа адміністративно-

територіального устрою, яка була розпочата разом із реформою місцевого 

самоврядування, так званою реформою децентралізації, і є рівнозначною їй. На 

сьогодні в Україні активно проходить процес формування нової системи 

адміністративно-територіального устрою (далі – АТУ) - утворення об’єднаних 

територіальних громад (далі- ОТГ).  

Посилюється роль території, як важливого чинника суспільного розвитку, 

особливо в умовах децентралізації. Тому, питання адміністративно-

територіального устрою, як внутрішньої територіальної організації держави, 

відіграє важливу роль у забезпечені функціонування суспільства.  

Територіально-адміністративний підхід базується на виявлені протиріч у 

розвитку просторових систем різного рівня: країни, регіону, населених пунктів, 

визначенні ступеня невідкладності та засобів їх подолання.  

Територія – це найцінніший ресурс розвитку, її раціональне використання 

повинно забезпечити збільшення дохідної бази територіальних громад для 

вирішення їхніх нагальних потреб.  

Водночас необхідно пам’ятати, що АТУ виконує важливі функції щодо 

забезпечення національної безпеки держави. Це зумовлює необхідність 

виваженого прийняття рішення про проведення адміністративно-територіальної 

реформи на основі всебічного та глибокого обґрунтування її методологічних і 

практичних питань, з урахуванням усього комплексу умов і чинників 

економічного, соціального та суспільно-політичного характеру.  

Питання реформування адміністративно-територіального устрою в Україні 

у роки незалежності розглядались у працях: М. Дністрянського, Я. Олійника,                
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Ю. Ганущака, В. Куйбіди, А. Ткачука, В. Яцюка та ін. З 2015 року в Україні 

проводиться реформа децентралізації влади та місцевого самоврядування, яка 

передбачає створення спроможних територіальних громад з врахуванням 

історичних, природних, етнічних, культурних та інших факторів. Вони 

формуються шляхом добровільного об’єднання сільських, селищних, міських 

рад. В кінці 2017 року на території Полтавської області було утворено 39 

об’єднаних територіальних громад. Їх формування відбувається відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року №721-р 

«Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області». Згідно до такого Перспективного плану в Полтавській 

області має бути утворено 54 об’єднаних територіальних громад. Подальший їх 

розвиток потребує, зокрема, суспільно-географічного дослідження їх 

функціонування з метою вивчення ефективності використання наявних ресурсів 

і обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Автор 

дисертаційного дослідження брав участь у розробці Схеми планування території 

Полтавської області (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, 2012), у 

розробці Перспективного плану формування територій громад Київської області 

(Київська обласна державна адміністрація, 2015), дослідженні територіальної 

доступності до центрів надання адміністративних послуг, яке виконувалось на 

замовлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

суспільно-географічне дослідження трансформації адміністративно-

територіального устрою на прикладі Полтавської області.   

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- розкрити теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження трансформації АТУ; 
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- здійснити історико-географічний аналіз розвитку систем АТУ Полтавської 

області; 

- дати оцінку АТУ Полтавської області як основи для територіальної 

організації влади та основи планування території Полтавської області; 

- здійснити суспільно-географічну оцінку перспективних планів 

формування території громад Полтавської області та існуючих ОТГ; 

- розробити рекомендації з удосконалення реформи АТУ в Полтавській 

області. 

Об’єктом дослідження є трансформація АТУ Полтавської області в 

контексті реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

формування систем АТУ та їх реформування.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження 

використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи суспільно-

географічних наук, зокрема: системного аналізу, діахронічний, класифікації, 

типізації, зонування та районування, статистично-математичний, історико-

географічний, графічного та картографічного моделювання. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Державної служби статистики України, ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. 

Білоконя, зібрані особисто автором під час роботи експертом із територіального 

розвитку та місцевого самоврядування в Асоціації міст України, Офісі реформ 

Київської області, Проекті «Підтримка економічного врядування та розвитку 

(EDGE)», що реалізовується Урядом Канади, а також тези доповідей та наукові 

публікації у фахових виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дало 

змогу отримати наступні результати: 

вперше: 
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- виділено та оцінено з позицій суспільної географії історико-географічні 

зрізи розвитку систем адміністративно-територіального устрою Полтавської 

області; 

- розроблено модель адміністративно-територіального устрою Полтавської 

області на базовому рівні. 

удосконалено: 

- підходи до виділення міжрайонної системи розселення при плануванні 

території регіону на прикладі Полтавської області; 

- засади регіональної політики у сфері територіальної організації влади та 

АТУ щодо доопрацювання та усунення недоліків розроблених Перспективних 

планів формування території громад Полтавської області; 

- науково обґрунтовано формування спроможних ОТГ у Полтавській 

області шляхом врахування її історико-географічного розвитку та комплексної 

суспільно-географічної оцінки розвитку одиниць АТУ. 

отримали подальший розвиток: 

- методичні підходи дослідження АТУ регіону; 

- оцінка процесу формування ОТГ Полтавської області із врахуванням змін 

конфігурації території та суспільно-географічних чинників розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного 

дослідження можуть бути використані для:  

розроблення державної політики у сфері підтримки добровільного 

об’єднання територіальних громад; 

 удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно 

методики формування спроможних територіальних громад, моніторингу їх 

діяльності; 

удосконалення регіональної політики (на рівні області) стосовно розробки 

перспективних планів формування територій громад, формування спроможних 

об’єднаних територіальних громад.   

Основні наукові положення дисертації, а саме теоретичні та практичні 

рекомендації щодо виділення міжрайонних та міжгосподарських систем 
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розселення використовуються в ДП Український державний науково-дослідний 

інститут планування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя (довідка № Д-16 від 

04.01.2018 р.). Надані пропозиції щодо удосконалення методичних підходів 

дослідження адміністративно-територіального устрою враховані при плануванні 

діяльності Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (довідка №8/34-30-18 від 10.01.2018 р.). Підходи до 

визначення параметрів географічної доступності до центрів проектних ОТГ 

можуть стати основою для Концепції розвитку мережі центрів надання 

адміністративних послуг, що розробляється Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України (довідка №3622-06/1356-07 від 11.01.2018 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальних курс «Управління 

розвитку регіону» на географічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка №050-538-30 від 06.12.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, в якій викладено результати власних досліджень 

трансформації адміністративно-територіального устрою Полтавської області, 

потенціалу та рівня розвитку адміністративних районів області. Наукові 

висновки і положення, представлені в дисертації, сформульовані особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ідеї 

та положення, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

висновки дисертації викладені в доповідях на: V Міжнародній науковій 

конференції «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил 

України» (Київ, 2010); VІ, ХI Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці -географічній науці» 

(Київ, 2010, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми розвитку суспільної географії» (Київ, 2014); VI Міжнародній науково-

практичної конференції «Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та 
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пошук шляхів вирішення» (Херсон, 2015); VIII-й (Ніжин, 2014), ІХ-й (Львів, 

2015), XІІ-й (Берегово, 2016) школах-семінарах «Проблеми розвитку регіонів 

України».  

Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 

опубліковано 15 наукових праць, із них 5 статей у фахових наукових виданнях 

України, 1 стаття в науковому періодичному виданні (індексується у базі даних 

наукової періодики SCOPUS), 2 статті в інших виданнях України, 5 тез доповідей 

у матеріалах наукових конференцій, а також видано два інформаційні посібники. 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел (209 найменування, 

розміщених на 22 сторінках, з них 17 латиницею), містить 25 рисунків, 19 

таблиць та 6 додатків (розміщених на 98 сторінках). Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження становить 282 сторінки, з них – 182 сторінки 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Адміністративно-територіальний устрій як об’єкт                      

суспільно-географічного дослідження 

 

Необхідність поділу території будь-якої держави на території 

адміністративних одиниць випливає із декількох причин: по-перше через 

потребу забезпечення реальної керованості території такої держави, по-друге 

через потребу ефективного забезпечення населення країни (населення 

територіальних громад) його Конституційних інтересів.  

Перед тим, як визначити поняття адміністративно-територіального устрою 

та адміністративно-територіальних одиниць, визначимо суть поняття 

«територія», головним чином його географічну складову. Отже, за словником 

поняття «територія» може розглядатися у кількох аспектах: по-перше - як 

«простір землі, внутрішніх та прибережних вод, а також повітряний простір над 

ними із встановленими кордонами»; по-друге - як «особливий адміністративний 

округ, що не отримав прав штату»; по-третє — як «особлива адміністративна 

одиниця у деяких системах управління» [146, с. 505].  

Однак, на нашу думку під поняттям «територія» з точки зору географії 

необхідно розуміти як природнє, так і суспільне середовище частини земної 

поверхні, яка має певні визначені межі. Такі межі можуть бути як природними 

(гідрологічні, орографічні), так і штучні - кордон держави, чи її частини. 

Відповідно до цього поняття території адміністративно-територіальної одиниці, 

випливає із загального поняття території держави, де територія адміністративно-

територіальної одиниці - це арифметично-географічна пропорція території 

відповідної держави.  
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Загалом, під поняттям адміністративно-територіальної одиниці  (далі – 

одиниця АТУ) розуміється частина території України, що є просторовою 

основою для організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування [147]. Одним з критеріїв розмежування 

адміністративно-територіальних одиниць є порядок їх утворення. Прийнято 

вважати, що населені пункти є природними одиницями АТУ, оскільки їх 

адміністративні межі обумовлюються соціально-економічним процесом 

розвитку відповідного населеного пункту (села, селища чи міста). Інші одиниці 

АТУ (райони, області), є штучними, оскільки їх кількість та межі визначені 

відповідними органами публічної влади. 

Однак, на сьогодні законодавець так і не визначив правового змісту поняття 

«адміністративно-територіальний устрій», маємо лише доктринальне 

тлумачення цього поняття Конституційним судом України (далі – КСУ)[147]. 

Проте, адміністративно-територіальний устрій має визначатися не тільки 

Конституцією України, а й відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України 

окремим законом про територіальний устрій [65]. 

У п. 3 резолютивної частини Рішення КСУ, зазначається, що положення п. 

13 ч. 1 ст. 92 Конституції України про те, що виключно законами України 

визначається «територіальний устрій України», треба розуміти так, що питання 

територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, 

правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, 

повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються 

лише законом [147]. 

Проте, за весь час незалежності України, подібний закон, який би регулював 

питання адміністративно-територіального устрою та на законодавчому рівні 

визначав його поняття, прийнято не було. Україна і досі використовує 

Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою Української РСР, яке було затверджене Указом Президії Верховної Ради 
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Української РСР 1981 року [134]. У якому, до речі, визначення поняття 

адміністративно-територіального устрою відсутнє.  

За минулі п’ять років було декілька спроб розробки нового Закону про 

адміністративно-територіальний устрій України, який по-суті, був би першим 

законом незалежної України, що регулював дані питання, за умови його 

прийняття. В останній редакції законопроекту про адміністративно-

територіальний устрій, який розглядався у Верховній раді України (далі – ВРУ) 

у 2013 році та був відкликаний у 2014 році, поняття АТУ визначено так: 

«Адміністративно-територіальний устрій – передбачена законами територіальна 

організація держави з метою забезпечення найбільш оптимального вирішення 

завдань та здійснення функцій суспільства і держави» [136]. Більш ширше 

поняття АТУ було визначене в урядовому законопроекті про АТУ України, який 

був розроблений у 2016 році, але до ВРУ досі і не був поданий. Тут АТУ 

визначається як: «обумовлена географічними, історичними, економічними, 

соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна 

організація держави з розмежуванням її території на складові частини - 

адміністративно-територіальні одиниці, з метою забезпечення всім громадянам 

України, незалежно від місця їх проживання, сприятливих умов для повної 

реалізації їх людського потенціалу, забезпечення населення необхідним рівнем 

публічних послуг, раціональної системи управління соціально-економічними 

процесами, збалансованого розвитку усієї території держави» [135]. Дане 

трактування АТУ повністю повторює визначення АТУ В. Куйбідою [70].   

Однак, у сучасній вітчизняній географічній літературі також існують 

розрізненні погляди на визначення поняття АТУ. Так, традиційно для означення 

АТУ федеративних держав застосовують поняття адміністративно-політичного 

устрою, унітарних – адміністративно-територіального устрою [39]. Однак ряд 

вчених має свою думку стосовно розвитку цих двох напрямків. Олег Шаблій 

пропонує поняття політико-географічний або ж геополітичний устрій, який він 

розглядає як державно-територіальну структуру країни [183]. Мирослав 

Дністрянський вважає, що пропоновані поняття в основному відображають 
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просторову сутність основних складових державного апарату. Тому 

узагальнюючи і доповнюючи існуючі підходи, для позначення всієї сукупності 

територіальних форм організації державного апарату вчений пропонує поняття 

державно-територіальний устрій [36, 37, 39]. Отже, державно-територіальний 

устрій – це система територіальної організації центральних і місцевих органів 

державної влади, місцевого самоврядування, а також силових структур держави.  

Отже, слід наголосити на різниці між використанням таких понять, як 

«устрій» і «поділ», які часто вживаються в літературі та періодиці як синоніми. 

Поняття устрій на погляд багатьох вчених – ширше, включає в собі власне 

«поділ», але із зазначенням системи територіальних органів влади (органів 

місцевого самоврядування).  

Таким чином, адміністративно-територіальний устрій потрібно розглядати 

перш за все як систему, характеристики якої і будуть визначати характеристику 

адміністративно-територіального устрою протягом всього часу його існування – 

від початку встановлення такої системи аж до наступної її трансформації (зміни, 

реформування).  

У визначенні поняття АТУ, яке використовується В. Куйбідою [72] та в 

останній редакції урядового законопроекту про засади АТУ [135], вживається 

також термін «територіальна організація держави». Який також часто 

інтерпретується під визначення «територіальна організація влади». Під 

визначенням цього поняття слід розуміти - напрямки внутрішньої політики 

держави, яка направлена на забезпечення функціонування системи 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Отже, організація АТУ є стратегічною ціллю кожної незалежної держави, 

адже від того, яка географія адміністративних центрів і меж одиниць АТУ, які 

взаємовідносини центру із іншими населеними пунктами, що вхдять до території 

одиниці АТУ, залежить рівень консолідації суспільства, особливості розміщення 

соціально-культурних і економічних об’єктів, інформаційних центрів, 

інфраструктурне забезпечення центральних і віддалених районів. 

Адміністративно-територіальний поділ, як просторова основа організації 
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місцевого самоврядування, виступає інструментом збалансування інтересів 

центру та регіонів. А, визначаючи адміністративний статус поселень, також 

формує демографічну ієрархію і співвідношення між міськими і сільськими 

населеними пунктами, а також напрямки руху населення, його культурні та 

політичні орієнтації, що в цілому засвідчує велику взаємозалежність систем АТУ 

і систем розселення.  

Тому АТУ, як система, що сформувалася на основі організації процесу 

територіального управління, є лише зовнішнім виявом і важливим 

системоформуючим ядром складнішої географічної системи. Під цією системою 

розуміється стійке поєднання елементів територіально-політичного і 

територіально-суспільного середовища, яке склалося в результаті 

функціонування органів територіального управління і забезпечує основні 

просторові пропорції життєдіяльності суспільства.  

Сучасна система адміністративно-територіального устрою України була 

успадкована від УРСР, при цьому головні риси територіального управління 

сформувались ще в 30-х роках ХХ століття, і надалі лише частково змінювалась 

всередині областей. Ці засади були побудовані на тоталітарних засадах і в такому 

вигляді продовжили своє існування в часи відновлення Української держави її 

незалежності (1991-2017 рр.).   

До сучасної системи адміністративно-територіального устрою входять 

складові, які за своїми ознаками можуть бути поділені на два види: поселення 

(село, селище, місто) та регіони (район, область, автономна республіка) [72]. 

На сьогодні АТУ України являє собою ієрархічну чотирьох рівневу систему 

організації одиниць поділу країни, наділених державою відповідними 

повноваженнями у сфері державного управління та місцевого самоврядування, і 

характеризується високим ступенем централізації влади по лінії: держава – 

область – район – місто/селище міського типу/село. 

Відповідно до статті 133 Конституції України, систему адміністративно-

територіального устрою України (далі – система АТУ) складають: Автономна 

Республіка Крим (далі – АРК), області, райони, міста, райони у містах, селища і 
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села [65, 86]. До початку реформи децентралізації влади та місцевого 

самоврядування, станом на 1 січня 2015 року, система АТУ країни складалася із: 

АР Крим, 24 областей, 490 районів, 460 міст, 111 районів у містах, 885 селищ 

міського типу, 28 439 сіл. Загалом всі об’єкти АТУ складали 12 066 органів 

місцевого  самоврядування, із них одна рада АРК, 24 обласні ради, 488 районні, 

458 міських, 783 селищних та 10 312 сільських рад [22].  

Велика роздробленість – є істотним недоліком в системи АТУ країни. Це не 

відповідає європейським стандартам та тенденціям, згідно з якими 

адміністративно-територіальні одиниці повинні мати достатній фінансово-

економічний стан,  чого не скажеш про переважну більшість сільських рад.  

Система АТУ України до початку реформи характеризувалася 

позбавленням представницьких органів на місцях, можливості проводити 

політику в інтересах людини, тобто надавати громадянам доступні, якісні 

послуги. Ця система була основною перешкодою для проведення ефективних 

соціально-економічних перетворень, вона вносить дисбаланс у фінансову сферу. 

Ця особливість АТУ України, його «радянськість» закономірно робить 

актуальним питання вибору нової моделі АТУ. 

Однак, вже сьогодні, змінами до Конституції передбачена трирівнева 

система адміністративно-територіального устрою [26]. Низовою і базовою 

адміністративно-територіальною одиницею визначається громада: саме на рівні 

громади буде надаватися основна частина публічних послуг, зокрема у сферах 

соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, початкової 

та середньої освіти, первинної медичної допомоги, охорони безпеки 

життєдіяльності населення, благоустрою території, землеустрою тощо. Бюджети 

громад здійснюватимуть безпосередні трансфертні розрахунки з державним 

бюджетом. Адміністративно-територіальна одиниця другого рівня – район 

(повіт). Повноваження району – сконцентровані у сферах охорони здоров’я 

(вторинна і третинна медична допомога, стоматологічні послуги, ветеринарна 

допомога), освіти (методологічна та кадрова робота, школи-інтернати загального 

профілю), культури та спорту (ДЮСШ, музичні школи, художні школи, школи 
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естетичного виховання), соціального захисту населення (будинки для 

пристарілих і т.д.). Адміністративно-територіальна одиниця третього рівня – 

регіон. Межі регіонів співпадатимуть з межами сучасних адміністративних 

областей України, АРК та міста з спеціальним статусом (Києва). Повноваження 

регіону: професійно-технічна освіта, утримання шкіл-інтернатів загального 

профілю, спеціалізована медична допомога, музейна справа, інвестиційний 

розвиток території [26, 160-162, 171]. 

 

1.2. Методичні основи суспільно-географічного дослідження 

адміністративно-територіального устрою 

 

При досліджені даної теми, спочатку були вибрані основні принципи та 

методи дослідження АТУ, які дозволили виділити історико-географічні зрізи 

існування адміністративно-територіального устрою.  

У суспільно-географічних дослідженнях, починаючи з праць класика 

географії нових часів К. Ріттера, до дослідження географічних систем  

накопичено значний досвід застосування передусім історико-генетичного 

підходу, сутність якого полягає у детальному відстежуванні процесів 

зародження і розвитку деякої проблеми з метою застосування загальних 

тенденцій її динаміки. Степан Рудницький, наголошуючи на значені історично-

генетичного підходу, підкреслював, що він «має причино пояснити теперішній 

стан явища, як воно зробилось таким, як є» [36, с. 28]. Водночас структурно-

функціональний підхід в досліджені адміністративно-територіальних систем 

полягає у визначені їхньої організації і внутрішніх функціональних зав’язків між 

окремими елементами, що дає змогу виявити стан і перспективи їхнього 

подальшого розвитку [36, с. 29].  

Історико-генетичний аналіз, який є основним в запропонованій блок-схемі 

методичних підходів до аналізу територіально-політичної системи                                     

М. Дністрянським (Додаток А., рисунок А.1.), необхідний насамперед з огляду 

на інерційність територіальної організації адміністративно-територіального 
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устрою, дає підстави для виділення загальних тенденцій закономірностей 

розвитку на визначених історико-географічних зрізах геополітичних процесів, 

виявлення слідів інерції минулого в сучасній адміністративно-територіальній 

системі. Вибір такого часового проміжку, історико-географічного зрізу, 

зумовлений тими геополітичними процесами, які розглядалися на визначених 

історико-географічних зрізах, визначили передумови сучасної геополітичної 

системи в Україні, а їхні наслідки помітно впливають і на сучасні взаємини. Про 

застосування методу історико-географічних зрізів буде описано далі у розділі.  

У свої роботі «Історична географія», В. Яцунський [190, с. 212], для аналізу 

виділених історико-географічних зрізів існування систем адміністративно-

територіального устрою, використовує такі принципи формальної логіки: 

1) принцип подібності адміністративно-політичних систем: порівнювалися 

зміни меж адміністративних одиниць, кількість таких одиниць в різний період 

часу, їх структура та ін.; 

2) принцип розрізнення адміністративно-політичних систем: часто при 

реформі адміністративно-політичного устрою нові адміністративні одиниці 

найнижчого рангу були більшими аніж попередні, але виконували ті ж 

адміністративні функції, чи навпаки, через це потрібно було чітко виділити ті 

критерії адміністративних одиниць, які відрізняли їх від інших  одиниць [190].  

Застосування таких принципів у дослідженні  дало змогу оцінити подібність 

та відмінність адміністративно-територіальних систем на різних етапах 

дослідження. Це, у свою чергу, дало змогу використати у дослідженні також 

методи класифікації та типізації об’єктів дослідження.  

Також в досліджені використовувався порівняльно-історичний метод. Він 

дав змогу порівнювати адміністративно-територіальний устрій кожного зрізу та 

проаналізувати всю часову «траєкторію» розвитку цих систем, виділити певні 

«фази» їх встановлення, розвитку та занепаду, що призводило до зміни таких 

систем [190, с. 220].  

Розгляд системи адміністративно-територіального устрою не був можливий 

без використання системного методу географічних досліджень. Оскільки 
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адміністративно-територіальний устрій в роботі розглядався як система 

взаємопов’язаних об’єктів, що утворюють певну цілісність та об’єкт 

дослідження. За цим підходом система адміністративно-територіального устрою 

має такі властивості і відповідні характеристики: 

➢ система складається з множини елементів – адміністративно-

територіальних одиниць, їх устрою та взаємозв’язками між ними; 

➢ система має множину зв’язків і відношень – устрій одиниць системи, 

управління ними; 

➢ кожна нова система в досліджені має свою організацію,  свою структуру;  

➢ кожна система чи елемент системи виконує властиві їй функції (повіти, 

наприклад, в XVIII ст. виконували функцію адміністративно-судових одиниць, а 

в ХІХ ст. їх функції розширились) по відношенню до її зовнішнього середовища; 

➢ кожний об’єкт дослідження можна розглядати як систему, що складена 

певною множиною елементів (полки як вища адміністративна одиниця 

складались з нижчих адміністративних одиниць – сотень та  ін.) або ж як один з 

елементів більшої системи (полки в свою чергу були адміністративними 

одиницями Гетьманщини); це властивість еквіпотенційності системного 

підходу, яка зумовлена наскрізною та ієрархічною системно-структурною 

організацією адміністративно-політичного устрою [98]. 

Системний підхід дав змогу провести системний аналіз об’єкту дослідження 

– декомпозицію складної системи на підсистеми різних порядків (полки, сотні) і 

далі. Системний аналіз був спрямований на дослідження внутрішньої будови та 

організації системи, її структури, аналізу існуючої ситуації реформи АТУ та 

утворення об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ).  

Застосування діахронічного методу характерне для всіх досліджень, 

виконаних в цілях вивчення історії сучасних географічних об’єктів. Мета 

діахронічного методу в тому, щоб зв’язати історичні зрізи і визначити загальні 

тенденції розвитку географічного об’єкта за історичний час. Цей метод є 

інструментом, що дозволяє  правильно визначити походження географічного 

об’єкта. Друга задача цього методу полягає в тому, що вивчається об’єктом 
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вивчення стають стадії розвитку чи зміни адміністративно-політичного устрою. 

[42]. 

Також в дослідженні використовувалися методи класифікації та типізації. 

Вони дали змогу систематизувати множину досліджуваних об’єктів. Так, 

наприклад, повіти класифікувались як адміністративно-судові одиниці, губернії 

– як адміністративно-військові та ін.   

Використовувались такі формально-логічні вимоги щодо класифікації 

досліджуваних об’єктів: 

1) на одному й тому ж рівні поділу необхідно застосувати одну й ту ж 

саму основу класифікації; 

2) співрозмірність ділення; 

3) неперетинність класів класифікації [173].    

Також, основним історико-географічним методом, що використовувався у 

третьому розділі дослідження – був метод історико-географічних зрізів.  Це дало 

змогу провести аналіз методів та підходів до реформування систем АТУ 

регіонального та місцевого рівня в минулих та сучасному періоді. Це метод 

традиційно використовується в історичній географії. Аналіз історичних подій по 

періодам – характерна риса цієї дисципліни [99].  

Всі історичні зрізи можна класифікувати за рядом ознак. Перш за все можна 

розділяти на компонентні та інтегральні. Компонентні часові зрізи 

використовуються при аналізі окремих історичних сюжетів – політико-

географічних, демографічних, економіко-географічних, фізико-географічних та 

ін. Можна привести різні приклади подібних історичних зрізів: дослідження 

політико-адміністративного устрою території, демографічної структури та ін. 

[42].  

Інтегральні історичні зрізи застосовуються для різнобічного аналізу 

природи, населення і господарства в даний період. Використовуються ці зрізи 

по-різному, в залежності від цілей дослідження. Умовно їх можна підрозділяти 

на переважно історичні і переважно географічні. Головна їх відмінність від зрізів 

переважно історичних в цільовому підході:  вони розглядаються як частини 



29 
 

загального процесу зміни географічних об’єктів. Це робить їх більш зручними 

для подальшого аналізу, але менш детальними в порівняні зі зрізами історико-

географічними.  

Також потрібно зазначити, що історико-географічний зріз враховує 

комплекс всіх взаємозв’язків між природою, населенням і господарством, 

характерним для даного історичного періоду. Характер цих взаємозв’язків 

обумовлений перш за все процесом суспільного розвитку, хоча природне 

середовище вносить деякі корективи в загальний хід історичного розвитку. 

Процес виявлення головних взаємозв’язків залежить від цілей дослідження [99].  

Цей  принцип передбачає зіставлення отриманих висновків із даними по 

іншим періодам. Тому в досліджені було обрано територію історичної 

Полтавщини, із супроводом чітко встановлених часових кордонів. Це важливо 

для того, щоб зріз проводився по окремим етапам розвитку території, а не по 

часовим проміжкам, хронологічно зв’язаними з даним історичним джерелом.  

Комплексно відтворити у територіальному розрізі всі складові АТУ дає 

змогу картографічний метод. Без цього методу не можливо комплексно оцінити  

недоліки та переваги різних адміністративно-територіальних систем  на 

відповідних історико-географічних зрізах.  

Картографічний метод є продуктивним як при аналізі геополітичних 

процесів, що є результатом зміни адміністративних меж території, на 

глобальному і континентальному рівнях, так і на рівні окремих держав, і 

територій держави, розкриваючи їх стан, структуру та динаміку. В усіх випадках 

картографічне висвітлення зміни адміністративних меж включає: 1) 

картографічне зображення історико-політичних передумов; 2) підготовку карт 

нових адміністративно-територіальних меж досліджуваної території, як вищого 

рівня так і найнижчого; 3) підготовку карт, що відображають особливості 

розселення і територіальні співвідношення  досліджуваної території. 

Взагалі, без картографування зміни адміністративних меж території ми не 

зможемо якісно оцінити, прослідкувати подальший розвиток території, та 
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виявити переваги та недоліки тих чи інших систем адміністративно-

територіальних устрою, що досліджуються при їхньому порівняні та ін. [36].    

Пізнання будь якого об’єкту чи явища не можливе без з’ясування його 

відмінностей від інших подібних об’єктів чи явищ. В досліджені велися 

порівняння систем адміністративно-територіального устрою на різних історико-

географічних зрізах.  

Також в досліджені використовувались статистично-математичний, метод 

аналізу взаємозв’язків і взаємозалежностей, власне історичний метод. 

При досліджені даної теми, за допомогою вище перерахованих методів 

суспільно-географічних досліджень, отримано нову інформацію про 

досліджуваний об’єкт, також був отриманий аналіз закономірності його 

функціонування, змін та розвитку, одержано змістовні узагальнення та висновки, 

які дали змогу поглибити теорію та практичне значення набутих знань.  

 

1.3. Методика формування спроможних територіальних громад 

 

Формування нових одиниць АТУ – об’єднаних територіальних громад 

відбувається на основі використання теоретико-методологічного апарату, який 

був розроблений командою вчених В. Куйбідою, М. Пітциком, Ю. Ганущаком 

[26], А. Ткачуком, Р. Ткачуком [164], які проводять свої дослідження у галузі 

державного управління та територіальної організації влади. Останнє поняття є 

об’єктом дослідження суспільної географії, тому має місце для розгляду та 

аналізу у даній роботі.  

Перспективний план формування територій громад області 

На сьогодні, утворення ОТГ відбувається згідно до Закону «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» [49](далі – Закон) та низки 

інших законодавчих та нормативно-правових актів. Відповідно до Закону, 

об’єднання територіальних громад повинно відбуватися добровільно, однак у 

цьому ж таки Законі передбачена державна підтримка добровільного об’єднання. 

На початковій стадії, утворення ОТГ, така підтримка здійснюється у формі 
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розроблення Перспективних планів формування територій громад областей (далі 

– Перспективний план) [78].   

Оскільки, держава повинна забезпечувати формування та реалізацію 

державної політики у сфері територіальної організації влади, адміністративно-

територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування і, таким чином, 

наявність таких перспективних планів є необхідною.  

Як такого, визначення Перспективного плану не існує, на нашу думку – це 

бачення державою ефективного адміністративно-територіального устрою на 

базовому рівні в межах відповідної області. В статті 11 Закону говориться, що: 

«перспективний план розробляється і приймається для того, щоб у області не 

залишилося неспроможних громад».   

Перспективні плани кожної області розробляють відповідні обласні 

державні адміністрації згідно з Методикою формування спроможних 

територіальних громад (далі – Методика), опрацьованою Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (далі – Мінрегіон) та затвердженою Кабінетом Міністрів України (далі 

– КМУ)[82].  

«Спроможна територіальна громада» визначена в урядовій методиці 

формуванням спроможних територіальних громад, як «територіальна громада 

декількох сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні 

самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити 

належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з 

урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 

інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці [82]».  

Відповідно до внесених змін до бюджетного кодексу, всі фінансові 

преференції, які передбачено для новоутворених ОТГ, надаються у випадку 

утворення ОТГ їх з перспективним планом. Це головний запобіжник щодо 

поширення великої кількості не спроможних, дотаційних та ресурсо-
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незабезпечених ОТГ - фактично, це і є основна функція перспективного плану 

[78].  

Порядок розробки та затвердження Перспективного плану визначено у тій 

же Урядовій Методиці [82]. Детально про порядок розробки та прийняття 

Перспективного плану кожної області наведено на рисунку 1.1. та у таблиці 1.1.  

  

 

Рисунок. 1.1. Порядок розробки та прийняття Перспективного плану 

формування територій громад області 

Джерело: розроблено автором на основі [82] 

Таблиця 1.1. 

Порядок розробки та прийняття Перспективного плану формування 

територій громад області 

 

Етап розробки Учасники 

Документ, що 

засвідчує завершення 

етапу (орієнтовний 

термін виконання) 

Розробка Проекту 

Перспективного плану 

Службовці ОДА, 

представники місцевого 

Розпорядження голови 

ОДА про затвердження 
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Етап розробки Учасники 

Документ, що 

засвідчує завершення 

етапу (орієнтовний 

термін виконання) 

обласною державною 

адміністрацією (ОДА) 

самоврядування області  

експерти, науковці, 

представники громадських 

організацій області 

Проекту 

Перспективного плану 

(2-6 місяців) 

Розгляд обласною радою 

Проекту Перспективного 

плану 

Депутати обласної ради Рішення обласної ради 

про затвердження 

Проекту 

Перспективного плану 

(1-2 місяці)    

Розгляд  Проекту 

Перспективного плану 

Міністерством 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального 

господарства України 

(Мінрегіон) 

Службовці Мінрегіону, 

експерти  

Лист-подання 

Мінрегіону до Кабінету 

Міністрів України 

(1-3 місяці) 

Розгляд  Проекту 

Перспективного плану на 

засідання Кабінету 

Міністрів України 

(КМУ) 

Члени уряду України Розпорядження КМУ 

про затвердження 

Перспективного плану 

(1-3 місяці) 

Джерело: розроблено автором на основі [82] 

 

Також в Урядовій методиці визначені власне основні етапи розроблення 

перспективних планів.  
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Рисунок. 1.2. Етапи розроблення Перспективного плану формування територій 

громад області 

Джерело: розроблено автором на основі [82] 

 

Перші варіанти перспективного плану кожної області розроблялись 

протягом квітня-грудня 2015 року, та були затверджені розпорядженнями КМУ 

у різний період, починаючи від вересня по грудень місяць 2015 року. Однак, 

КМУ постійно вносить зміни до кожного перспективного плану та затверджує 

новий перелік спроможних територіальних  громад. Так, наприклад за три роки 

(2015-2017), КМУ затвердив чотири варіанти Перспективного плану Полтавської 

області. Порядок внесення змін до існуючого (затвердженого КМУ) варіанту 

перспективного плану розробляється та подається на затвердження до КМУ так 

само, як і порядок розробки та затвердження першого варіанту перспективного 

плану. Тобто, будь які зміни до існуючого та затвердженого КМУ 

перспективного мають пройти такий же шлях погодження та затвердження як і 

його початковий варіант. Детальний аналіз цих перспективних планів навдено у 

розділі 4.  

Загалом, жоден із затверджених Перспективних планів не охоплює усієї 

території області, що фактично порушує п.1 ст. 11 Закону. Тобто, в першому 

варіанті Перспективного плану, і в кожному наступному, залишаються певні 

«сірі плями», на території яких поки що відсутній варіант будь-якого об’єднання. 

За умови врахування цього фактору кількість ОТГ, які можуть бути утворені в 
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Україні, може досягти 2-2,5 тис., що значно перевищуватиме експертні прогнози 

[137, 145] (Додаток А, рисунок А.2., А3).  

Порядок добровільного об’єднання територіальних громад 

Важливою частиною процесу реформування адміністративно-

територіального устрою країни, є власне порядок добровільного об’єднання 

територіальних громад, який описаний у Законі про добровільне об’єднання 

територіальних громад [49].  

Загалом, процес добровільного об’єднання є непростим та містить 11 

основних етапів, виконання яких у максимальному терміні становить до 200 днів. 

Через це формування об’єднаних територіальних громад є затягнутим у часі, і не 

всі територіальні громади, які виявили бажання об’єднатися здатні провести усі 

етапи дотримуючись максимальних строків їх виконання та у повному обсязі 

(мати усі необхідні рішення та протоколи) [78]. В Додатку А (рисунок А.4., А5.)  

наведені основні етапи добровільного об’єднання територіальних громад.  

Окрім, власне порядку добровільного об’єднання, у Законі [49] містяться 

чіткі вимоги до визначення потенційних адміністративних центрів ОТГ. Згідно 

цих вимог усі населені пункти розділені на три групи за пріоритетом розміщення 

адміністративних центрів ОТГ в них. До першої групи віднесені міста обласного 

значення та населені пункти, які є центрами адміністративних районів (такими 

населеними пунктами можуть бути міста обласного значення, міста районного 

значення та селища міського типу). До другої групи, із середнім пріоритетом, 

були віднесені міста районного значення, які не є центрами адміністративних 

районів, селища міського типу та села, які в минулому вже були центрами 

адміністративних районі. До третьої групи, з найменшим пріоритетом віднесені 

інші населені пункти – власне селища міського типу та села (Додаток А, рисунок 

А.6.) [78].   

Як показує аналіз існуючого стану добровільного об’єднання 

територіальних громад, на даний час найбільшу кількість центрів існуючих ОТГ 

складають населені пункти із найменшим пріоритетом розміщення 
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адміністративних центрів ОТГ – селища міського типу (161 ОТГ, 26%) та села 

(373 ОТГ, 61%) [86].  

 

1.4. Методика комплексної оцінки потенціалу та рівня розвитку одиниць 

адміністративно-територіального устрою 

 

Найбільш вагомим показником, як для визначення майбутніх центрів ОТГ, 

так і для формування їх територіальної структури є визначення їх фінансової та 

ресурсної спроможності майбутніх ОТГ. Саме ще через це урядова методика, яка 

визначає порядок формування нових ОТГ була і названа «Методика формування 

спроможних територіальних громад»[82].  

Згідно цієї  методики ОТГ, нові одиниці АТУ, повинні мати достатній 

потенціал території, а саме: економічний, трудовий, транспортний та природно-

ресурсний. Оскільки, тільки ОТГ із високим та середнім потенціалом для 

розвитку зможуть забезпечити реалізацію власних та делегованих державою 

повноважень.  

Для того, щоб здійснити одне із завдань дослідження – провести аналіз  

потенціалу та рівня соціально-економічного розвитку окремих адміністративних 

районів та міст обласного значення, у дослідженні була використана методика 

визначення потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів. Дана 

методика застосовується при виконанні Схем планування територій областей чи 

груп районів, і визначена як обов’язкова до виконання при розробці Схем 

планування територій областей чи груп районів Державними будівельними 

нормами «Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівні» [32]. До того, як методика була затверджена в ДБН, як 

обов'язкова до виконання, її апробація проходила при виконанні схем 

планування територій областей в Державному інституті проектування міст 

«Діпромісто» імені М.Б. Білоконя. Одним із авторів даної методики вважається 

Ю. Палеха [108]. 
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Перш за все, дана методика ґрунтується на використанні статистичних 

даних, які максимально характеризують потенціал кожного територіального 

таксону та набутий ним, на основі використання цього потенціалу, рівень 

розвитку. Статистичні дані використовуються для запровадження системи 

індикативних показників, яка враховує особливості розвитку соціально-

економічного комплексу регіону, а також наявність інформаційно-статистичної 

бази [108].  

Загалом система показників, що використовується у методиці, складається 

із кількох блоків. Перший блок показників характеризує потенціал розвитку 

окремих територіальних таксонів. Другий – характеризує досягнутий рівень 

розвитку кожного територіального таксону.  

Індикативний показник розраховується шляхом порівняння значення 

середньодержавного показника до значення цього ж показника в районі [97]. 

 

      середньодержавний показник 
індикативний показник (Ік) = -------------------------------------- 
       районний показник 

 

Формула 1.1. Розрахунок індикативного показника 

Джерело: [108] 

  

При цьому кількісні значення групуються у кожному випадку на три групи: 

високі, середні та низькі: 

Високий індикативний показник району: Ik > 1,1; 

Середній індикативний показник району:  0,9< Ik <1,1; 

Низький індикативний показник району: Ik < 0,9 [92]. 

 

Потенціал розвитку територіальних таксонів області 

До першого блоку входять ті показники, на основі яких можна визначити 

запаси продуктивних сил, природно-ресурсного потенціалу та територіального 

потенціалу, які можуть бути використані для забезпечення матеріальних потреб 

розвитку території в майбутньому. До таких показників відносять [97, 108]: 



38 
 

1. Зручність транспортно-географічного положення. 

2. Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом: 

2.1. Мінеральні ресурси. 

2.2. Водні ресурси. 

2.3. Земельні ресурси. 

2.4. Лісові ресурси. 

2.5. Фауністичні ресурси. 

2.6. Природно-рекреаційні ресурси. 

3.   Основні фонди. 

4.   Рівень розвитку транспортної мережі. 

5.  Трудовий потенціал. 

Розглянемо склад кожного показника окремо.  

Зручність транспортно-географічного положення окремого таксону 

розраховується на основі графової моделі за індексами зручності розташування 

таксонів. Спочатку розраховуються окремі індекси зручності, які 

характеризують розташування таксонів між собою (Іт); до обласного центру (Іо), 

до центрів сусідніх областей (Іс) та до найближчого транспортного переходу на 

кордоні (Іп). Комплексний індекс зручності (Т) для кожного територіального 

таксону розраховується як середньозважена величина від значень чотирьох 

окремих індексів [98].  

Зважування виконується на основі кореляційного аналізу. За допомогою 

кореляційного аналізу виявляться тіснота зв'язку двох (чи великого числа) ознак 

(показників) між собою. При парному зв'язку тіснота зв'язку виміряється 

насамперед кореляційним відношенням, що позначається  rxy:   

 

rxy = ( ( xi - xсер. )*( yi - yсер. )) / (n*x
2*y

2),  

 

Формула 1.2. Кореляційний аналіз обрахунку тісноти зав’язків двох 

територіальних таксонів  

Джерело: [108] 
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де: 

xi – i-е значення ознаки x; 

yi– i-е значення ознаки y; 

xсер.– середнє значення ознаки x;  

yсер.– середнє значення ознаки y;  

n – кількість спостережень; 

x
2– середньоквадратичне відхилення по ознаці x        x

2=( ( xi - xсер.)
2/ n; 

y
2– середньоквадратичне відхилення по ознаці y        y

2=( ( yi - yср.)
2/ n.  

Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом окремого таксону 

(Пкомп.і) розраховується у вигляді індексу, нормованого до середньодержавного 

показника. Розрахунок індексу природно-ресурсного потенціалу здійснюється за 

формулою: 

 

                                Пмі       Пві        Пзі       Плі        Пфі       Прі 
  Пкомп.і =    ⎯   +  ⎯    +   ⎯  +    ⎯  +     ⎯ +     ⎯ ,  
             Пму      Пву        Пзу      Плу       Пфу       Пру 

 

Формула 1.3. Індикативний показник забезпеченості природно-ресурсним 

потенціалом  

Джерело: [108] 

де:  

Пмі, Пві, Пзі, Плі, Пфі, Прі – вартість відповідно: мінеральних, водних, 

земельних, лісових, фауністичних та рекреаційних ресурсів і-го таксону у грн. на 

1 га його площі;  

Пму, Пву, Пзу, Плу, Пфу, Пру – середньоукраїнська вартість відповідно: 

мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних та рекреаційних 

ресурсів і у грн. на  га. 

Рівень розвитку транспортної мережі визначається через індекс, що 

являє собою співвідношення щільності автомобільних (ТМ1) та залізничних 

(ТМ2) транспортних магістралей територіального таксону до відповідного 

середньодержавного показника. Значення даного індексу відображає потенційні 
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можливості кожного таксону в транспортному обслуговуванні населених 

пунктів, промисловості, сільського господарства, рекреаційної сфери через 

зменшення витрат на транспортні перевезення [108].  

Трудовий потенціал кожного територіального таксону визначається за 

допомогою індексу розвитку трудового потенціалу (ТП), який, в свою чергу, 

розраховується на основі індикативних показників демографічного 

навантаження ТП1  (співвідношення непрацюючого населення до працюючого) 

та рівня освіти населення ТП2 нормованих до середньодержавних показників 

[108]. 

Виробничий потенціал (основні фонди). Забезпеченість територіальних 

таксонів основними фондами (Ф) оцінюється за забезпеченістю основними 

фондами на одного жителя (Ф1) нормованих до середньодержавного показника 

[108]. 

Другий блок показників, характеризує досягнутий рівень розвитку 

кожного територіального таксону (адміністративного району). До нього входять 

показники, на основі яких можна визначити рівень економічного, соціального, 

екологічного та містобудівного розвитку [108]. 

Цей блок включає наступні показники: 

1. Рівень розвитку соціальної інфраструктури. 

2. Рівень соціального розвитку. 

3. Рівень економічного розвитку. 

4. Стан навколишнього середовища. 

5. Містобудівний рівень розвитку. 

Так само, як і потенціал кожного таксону, рівень розвитку кожного 

територіального таксону визначається на основі індикативного показника, який 

визначається шляхом порівняння значення певного показниками по конкретному 

таксону до значення цього ж показникам в цілому по країни.  

Рівень розвитку соціальної інфраструктури  розраховується на основі 

даних по ознакам “житлова забезпеченість загальною площею житла”, 

“будівництво житла на рік на одного жителя”, “забезпеченість лікарнями на 1000 
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жителів”, “забезпеченість амбулаторно-поліклінічними закладами на 1000 

жителів”, “роздрібний товарообіг на душу населення” [108]. 

Якість соціального розвитку. Для аналізу рівня соціального розвитку 

використовувались індекси, які відображають народжуваність за рік, коефіцієнт 

народжуваності на 100 жителів, смертність за рік, коефіцієнт смертності на 100 

жителів, природний приріст за рік, коефіцієнт природного приросту на 100 

жителів, дитяча смертність на 1000 дітей, середньомісячна заробітна плата, 

рівень безробіття [108].  

Рівень економічного розвитку територіальних таксонів (Е) оцінюється за 

наступними показниками: обсяги реалізованої продукції промисловості на 

одного мешканця (Е1); продукція сільського господарства на 1 га території 

таксону (Е2);  обсяг інвестицій на одного мешканця, нормованих до 

середньодержавного показника (Е3) [108]. 

Стан навколишнього середовища визначається показниками обсягів 

викидів шкідливих речовин у повітря від стаціонарних і мобільних джерел (ЕК1) 

та обсягів накопичення твердих відходів виробництва на одного жителя (ЕК2). 

Показник стану навколишнього середовища таксону (ЕК) одержується як 

обернена середньозважена величина, що нормується до середньодержавного  

значення [108]. 

Містобудівний розвиток. Для аналізу рівня містобудівного розвитку 

вибрані показники, які характеризують щільність забудови (М1), рівень 

урбанізації (М2) та щільність населення (М3) і стандартизовані до 

середньодержавного показника. Індекс рівня  містобудівного розвитку (М), 

розрахований як середньозважена величина [108]. 

Визначення загального індексу рівня розвитку кожного адміністративного 

району проводиться аналогічно попередньому індексу загального потенціалу – 

на основі отримання середньозваженого показника.  

Після визначення двох загальних індексів – потенціалу та рівня розвитку, 

згідно до методики, здійснюється комплексний аналі потенціалу та рівня 

розвитку територіального таксону. Як зазначалося раніше - це дозволяє 
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визначити як рівень розвитку кожної одиниці дослідження (територіального 

таксону) відповідає його потенціалу. Таким чином, можна визначити, чи має 

досліджуваний об’єкт запас потенціалу для подальшого розвитку, чи він 

відсутній, і подальший розвиток такого об’єкта економічно не доцільний.  

Загалом, вілповідно до співвідношення загальних індексів потенціалу та 

рівня розвитку територіальних таксонів, можна виділити 9 типів розвитку. 

Кожен тип розбивається на три підгрупи: з високим, середнім та низьким 

потенціалом. У кожній підгрупі, є по три типи: із високим, середнійм та низьким 

рівнем розвитку. Таким чином, порівнюючи потенціал та рівень розвитку 

кожного досліджуваного об’єкту (територіального таксону), можна чітко 

розуміти, який територіальний таксон, до якого типу відноситься, і які 

управлінські рішення потрібно здійснювати по відношення до кожного із них. 

Відповідно до кількості типів таких територіальних таксонів (всього їх 9), існує 

9 сценарів розвитку територіальних таксонів. Там, де рівень потенціал 

територіального таксону вищий за його рівень розвитку – усі управлінські та 

планувальні рішення мають бути спрямовані на підвищення його розвитку, 

оскільки для цього існує запас потенціал ресурсів. Там, де рівень потенціалу та 

рівня розвитку співпадає – неохідно зберігати такий рівень розвитку, за 

модливості його підвищувати. У тих територіальних таксонів, де потенціал 

нижчий за рівень економічного розвитку – необхідно проводити політику 

оптимізаці та розвантаження тих сфер, які зазнають найбільшого тиску 

(економіка, соціальна сфера, навколишнє середовище).   

 Така методика, дозволяє наперед визначити, які території, у нашому 

випадку – це території ОТГ, можуть бути дотаційні, а потенціал яких дозволяє 

бути наперед спроможними, за її допомоги, можна модеювати конфігурацію 

(розмір площі та склад) майбутніх територій ОТГ. 
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Висновки до розділу 1 

1. Теоретична основа дослідження адміністративно-територіального устрою 

має ґрунтуватися перш за все на визначенні поняття адміністративно-

територіального устрою та складових, які створюють його організаційну єдність: 

територія, територіальна організація суспільства, адміністративно-територіальна 

одиниця. На даний час відсутнє законодавчо закріплене визначення поняття 

адміністративно-територіального устрою, що дозволяє різним галузям знань 

трактувати його по-різному. Аналізуючи його з різних поглядів – географічного, 

правового, соціально-економічного, приходимо до висновку, що це насамперед 

географічна система, під якою ми розуміємо тривале поєднання елементів  

територіально-політичного і територіально-соціо-економічного середовища, що 

забезпечує основні просторові пропорції життєдіяльності суспільства. Тому, 

підхід до вивчення АТУ має бути саме суспільно-географічний.  

Важливість суспільно-географічного дослідження систем АТУ 

зумовлюється ще й тим, що багато пропонованих варіантів вдосконалення 

системи територіальної організації державної влади і місцевого самоврядування 

суперечать географічним реаліям.  

2. Для дослідження АТУ та розроблення рекомендацій із його 

вдосконалення необхідно застосовувати усі методи, які визначені у даній роботі: 

системного аналізу, діахронічний, класифікації, типізації, зонування та 

районування, статистично-математичний, історичного аналізу, історико-

географічних зрізів, картографічний.  

Найбільш широко у роботі застосовувались два спеціальні методи 

суспільно-географічного дослідження: історико-географічних зрізів та оцінки 

потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів. Попередні спроби 

дослідження систем АТУ, насамперед із географічної точки зору, не 

використовували вище перелічені методи дослідження.  

3. Сучасний підхід до формування адміністративно-територіальних 

одиниць кардинально відрізняється від попередніх, які використовувались на 

початку минулого сторіччя. Існуюча методика формування адміністративно-
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територіальних одиниць базового рівня, є по-суті, унікальною з точки зору 

запропонованих критеріїв до виділення нових одиниць АТУ, та є, фактично, 

єдиною методикою, яку було розроблено в часи існування незалежної України 

та впроваджено до виконання на місцевому рівні.  

Методика визначає чіткі критерії для потенційних центрів ОТГ, та загалом 

розділяє усі населені пункти на три категорії за пріоритетом в їх розміщені. 

Головний акцент в розміщенні центрів нових одиниць ОТГ при цьому робиться 

на найбільш розвинені в економічному, соціальному та інфраструктурному 

відношенні  населені пункти - міста обласного значення та районні центри. На 

практиці все виходить навпаки – більше 2/3 центрів нових одиниць АТУ – села. 

Така ситуація у подальшому може призвести до зміни територіальної структури 

кожного регіону, занепаду малих та середніх міст, та розвитку сільських 

населених пунктів.  

Сам порядок добровільного об’єднання територіальних громад також 

можна вважати теоретичною частиною цього процесу, оскільки він розроблений 

враховуючи нормативно-правові та теоретичні засади утворення нових одиниць 

АТУ – об’єднаних територіальних громад. У розділі та додатках до нього 

проведено детальний аналіз процедури добровільного об’єднання 

територіальних громад. Це дозволило провести моделювання процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад та розробити власний варіант 

Перспективного плану їх формування на прикладі Полтавської області.  

4. Використання методики оцінки потенціалу та рівня розвитку 

територіальних таксонів, яка виконується у Схемах планування території 

областей, дасть змогу визначити стан розвитку кожного району області, для 

подальшого вирівнювання значних розбіжностей у соціально-економічних та 

екологічних характеристиках окремих районів та розроблення рекомендацій 

(прогнозу), щодо перспективного розвитку кожного типу, пропозиції щодо 

раціонального використання їх територіальних ресурсів, а отже і визначення 

потенційних центрів об’єднаних територіальних громад. 
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Унікальність використання такої методики полягає в тому, що при 

плануванні майбутніх центрів ОТГ та їх територій, можна наперед визначити 

потенціал та рівень розвитку кожної проектно та існуючої ОТГ. Це, на практиці, 

має допомогти розробити найбільш оптимальну систему АТУ базового рівнія – 

рівня ОТГ. Застосування такої методики до аналізу рівня розвитку кожного із 

районів області та міста обласного значення – дає наперед визначити, території 

яких одиниць АТУ (у нашому випадку – це території майбутніх ОТГ) будуть 

дотаційні, які території можуть бути спроможними самостійно, без державної 

підтримки, здійснювати власні та делеговані державою повноваження.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [78, 94, 

97, 98, 103, 209]. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

2.1. Давній час: до XVІ ст. 

Територія нинішньої Полтавщини наприкінці IX ст. ввійшла до Київської 

Русі – ранньофеодальної держави, територія якої простягалась від Ладозького 

озера до Чорного моря та від Карпат до Волги. Протягом 884-989 рр. землі 

Полтавщини підпорядковувались великому князеві Київському, 989 по 1037 рік 

належали князеві Мстиславу Тмутараканському, який пізніше обрав своїм 

місцем перебування Чернігів. У 1037 – 1054 роки Полтавщина належала 

Київському князівству, потім стала частиною Переяславського князівства, у 1234 

р.– знову в складі Київського князівства (таблиця 2.1.). В основному ж влада 

київських та переяславських феодалів сягала лише до Сули. Простір між Сулою 

та Ворсклою входив до їх складу номінально. Тут і далі господарювали 

здебільшого кочівники, але ця територія все дальше на схід заселялась 

слов’янами, які витісняли кочівників все далі на схід [40, с. 5-6]. 

Таблиця 2.1. 

Перебування Полтавських земель під управлінням 

різних князівських міст Русі в ІХ-ХІІІ ст. 

 

 

 

    

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

Роки  Політико-адміністративні центри Русі 

884-989 Київ 

989-1037 Чернігів 

1037-1054 Київ 

1054-1234 Переяслав 

1234-1514 Київ 
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Літописи цього періоду згадують багато поселень в тому числі й 

Полтавщини (Додаток Б, рисунок Б.1.). Одним із найстаріших міст Полтавщини 

є Лубни, які були одним із найважливіших пунктів оборонної лінії на р. Сулі. 

Полтава вперше загадується під назвою Лтава в 1173 р. як селище військово-

оборонної функції (Додаток Б, рисунок Б.2.). Загалом в цей період населення 

Полтавщини зростало та зростала кількість їх поселень, продовжуючи займатися 

тими ремеслами, що й їх предки. Феодальна знать зосереджувалась у містах, 

більшість яких виросла з політичних та адміністративно-військових центрів 

племінних князівств. Смерди, общинники, раби, холопи, а також деякі  інші 

категорії населення мешкали в сільській місцевості та в господарствах знаті. 

Незалежно від того, яке укріплення було на території Полтавщини і хто був 

його власником  - князь, боярин чи дружинник, володар феодального двору 

виконував найголовнішу функцію – керував господарством. Очолював 

адміністрацію у князівській вотчині огнищанин. Це була особа, яка стояла на 

одному з вищих щаблів влади: за вбивство огнищанина стягувався найбільший 

штраф. Такому управителеві підпорядкувалися сільський староста і ролейний, 

що відповідав за польові роботи. До адміністрації належав також конюх – 

керівник такої важливої на той час галузі, як конярство. Київська Русь була 

найбільшою державою середньовічної Європи. Територія її займала приблизно 

800 тис. км2. Фактично це була імперія, в якій мешкало, за різними підрахунками, 

від 3 до 12 млн. чоловік [76, с. 49]. До складу такої великої феодальної держави 

входила й Полтавщина, і була її невід’ємною частиною та майже всі її поселення 

займали переважно оборонні функції проти кочівних народів сходу та півдня.  

В 1239 році орди хана Батия увірвалися на територію давньоруської 

держави, то першим від цієї навали потерпіло Переяславське князівство, куди 

входили полтавські землі. Тоді завойовники зрівняли із землею багато поселень 

Полтавського краю, захопили його та підпорядкували собі. Після невдалого 

походу в Центральну Європу Батий повернув назад і заснував свою монархію – 

Золоту Орду із столицею Сараєм у нижній течії Волги. Під владою золотої Орди 
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опинилося багато завойованих ними народів в тому числі й Русь, князівства якої 

опинилися в васальній залежності від Орди [40].  

Схема 2.1. Адміністративно-політичний устрій Полтавських земель в часи 

Київської Русі 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

Татаро-монгольська навала надовго затримала соціально економічний, 

розвиток давньоруської держави. Полтавський край піддався руйнуванню та 

занепаду, втратив багато населення, частина якого рятуючись від загибелі,  

перейшла на північний схід, частина – на південний захід до Карпат. Воно було 

змушено залишати свої населені пункти та відправлятись на інші, чужі місця. 

«Ухожаї» - так називали цих людей займалися мисливством, звіроловством, 

рибальством.  Те населення, що залишалося на поневолених землях, було 

обтяжене даниною і повинностями – татарщиною. Всі верстви крім духовенства, 

платили десятину.  

Після татарського руйнування та занепаду Київської Русі, земля останньої 

була роздроблена та послаблена. Цим становищем скористувалися литовські 

феодали, які уже в XIII ст. почали завойовувати феодально роздроблені землі 

Київської Русі. Литовські князі були заручені підтримкою місцевого населення, 

яке вбачало в них визволителів з під монголо-татарського іга. При чому в 

Князь

власник князівства, безпосередньо керував 
усіма підвладними землями та містами

Огнищанин

очолював адміністрацію у князівській 
отчині

Сільський староста

був головним в сільському 
поселені, мав повну владу

Конюх

управляв кінним господарством в 
поселені чи отчині

Рілейний

відповідав за польові роботи, 
мав у підпорядкувані певну 

кількість людей 
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литовців було правило – нового не правити, старого не рушити, воно 

влаштовувало тодішнє населення яке вже століття не знало волі та економічно-

політичної незалежності. На початку 60-х років XIV ст. литовський князь 

Ольгерд на протязі 1345-1377 років приєднав до Литви Київщину і 

Переяславщину. Таким чином територія Полтавщини ввійшла до складу 

Великого князівства Литовського. 

Спочатку нововключені землі були на правах автономних уїздів князівств, 

на чолі яких стояв місцевий руський князь, який фактично був правителем тої чи 

іншої землі, але став васалом Великого князя Литовського. Або ж правителем 

цього уїзда ставав ослов’янений православний член великокнязівського роду – 

Ольгердовичі [18]. Загарбання полтавських земель загальмувало, але не 

припинило їхнього економічного розвитку. Внаслідок подальшого суспільного і 

територіального поділу праці виникли нові міста розширились старі. Зросла 

торгівля з передовими на той час країнами Західної Європи, які виявили 

підвищений попит на зерно, деревину, селітру.   

 Після Кревської унії 1385 р., за якою відбулося одруження Литовського 

князя Ягайла з польською королевою Ядвігою в 1386 р., Ягайло ставав водночас 

литовським князем та польським королем. Ця унія негативно відобразилась на й 

так не доброму суспільно-політичному та економічному становищі Українських 

земель та Полтавщини зокрема. Після цього одруження Литовські землі 

зливалися з Польськими, разом з ними й Руські землі – Київське, Переяславське, 

Новгород-Сіверське та інші князівства східних слов’ян. На той час Полтавщина 

входила до Київського князівства, яке потім переходило в намісництво та 

воєводство – це залежало від тогочасної форми адміністративно-територіального 

правління Литовського та потім Польсько-литовського уряду. 1440 р. відбулося 

відновлення Київського князівства, але в 1461 р. польський король Казимир 

перетворив його на Київське воєводство та увів на Русі такий поділ, який існував 

в Польщі [18]. Також він увів нові чини в адміністративних керівничих органах 

– каштелян, та залишив стару посаду – староста. Ці посади присвоювались 
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полякам пожиттєво та надавали право володіти і керувати землями відповідно 

міст та сіл. Вже з XV ст. починається терор з боку Польщі щодо українців.  

Отже, на першому визначеному історико-географічному зрізі IX – середина 

XVII ст. відбулося започаткування та встановлення меж перших відомих нам 

адміністративно-територіальних одиниць – князівств. 

В IX ст. Полтавські землі входять в склад Київської Русі. Однак вони 

належали Київській Русі більш номінально, ніж фактично. На схід від Сули були 

дикі території, які населяли кочівники. В Х-ХІ ст. продовжується  заселення 

полтавських земель українцями. Тоді виникають міста-форпости на річках 

Полтавської рівнини, що входять в склад Київського князівства. Загалом за 

чотири століття на територію Полтавської землі поширювалась влада Києва, 

Переяслава та Чернігова.   

Освоєна територія включалась до складу князівств, з яких велося управління 

господарством князівства, його міст та ін. Князівства були найбільшими 

територіальними одиницями України-Русі, а їх союз утворював по-суті  Київську 

Русь.  Князівства мали такі функції: об’єднували етнічні групи (племенні союзи) 

для спільного ведення господарства, ведення торгівлі та обороні міст князівства. 

Князі були керуючими господарством, вводили податки для населення, водночас 

збирали та очолювали власні збройні загони (дружини) для захисту власних 

земель та господарства від загарбання кочовими племенами чи сусідніми 

князівствами або, навпаки, для розширення території князівства. Оскільки 

князівства були  малозаселеними через, спочатку, малу освоєність території, а 

потім через її спустошення загарбниками чи міжусобними війнами, як такого 

дроблення на менші територіальні одиниці не відбувалось. Така система поділу 

проіснувала до XV ст., змінювались лише назва Київського князівств на уїзд, 

потім воєводство [40].  

В цей час Київське воєводство діляться на староства з центрами в Черкасах, 

Переяславі та Лубнах. Також на території Полтавщини, після чергового 

спустошення полтавських земель численними татарськими набігами, 

з’являються так званні уходи Канівського та Черкаського замків. Ухід не 
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вважався нижчою територіальною одиницею староства, просто відбулось 

розмежування та закріплення незаселених земель  Полтавщини за тодішніми 

замками. Територія уходів поступово розширювалась та заселялась.  

У третій  чверті XVI ст. починається формуватися нове Переяславське 

староство і розширює свої межі Черкаське староство. Уходи перестають 

існувати, тобто вони переростають в слободи з своїми адміністративними 

центрами. На кінець першої чверті  XVIІ ст. землі Полтавщини розподілялися 

між округами (тодішніми слободами), Черкаським, Переяславським та 

новоствореним Миргородським, які входили до Київського воєводства. По-суті 

замінивши староства, слободи стали найнижчими ланками в адміністративному 

управлянні територією. Пізніше вони стали ділитися на волості і тракти, ще 

менші територіальні одиниці, що мали площу від 3 до 7 тис. кв. км [106].  

Схема 2.2. Адміністративно-територіальний устрій 

Полтавських земель в першій чверті XVII ст. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

Таким чином більша частина нинішньої території Полтавської області в 

складі Речі Посполитої знаходилась на східному рубежі кордону Речі Посполитої 

та Московської держави. Частина земель, що пізніше ввійшли до складу 

Лохвицького, Роменського та Гадяцького повітів була цим рубежем. Це був так 

званий Путивльський рубіж, що проходив по р. Сулиці.  

 

У 1471р. на території Полтавщини було створено два несудових староства – 

у Переяславі і Лубнах. Таким чином, з 70-х років XV ст. Полтавська земля була 
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в підпорядкуванні Черкаського староства Київського воєводства. Після 

спустошення та розорення  краю 1482 р. кримським ханом Манглі-Гіреєм значна 

частина земель на тривалий час знову перетворюється на пустку.  На полтавській 

території тоді ж були  черкаські, і канівські уходи. Ці уходи з’явились після того, 

коли після недавнього утворення перших козацьких полків територія 

Полтавщини знову була спустошена. Те населення, що залишилось тікало до 

замків – Черкас та Канева. Як раніше було сказано, уходи належали до цих 

замків, у яких під час нападу ворога люди знаходили захист, частина й жила там 

у зимовий період. Канівські уходи тягнулися суцільною смугою по р. Сулі від її 

гирла і аж до кордонів Московської держави – вище Ромен, а також по притоках 

Сули: по ріках Оржиці, Удаю, Мнозі та Сулиці. Крайньою межею канівських 

уходів на Сході, саме в нинішній Полтавській області, була місцевість у гирлі р. 

Хорол поблизу стародавнього Голтова (Додаток Б, рисунок Б.3.). Детальну 

типізація уходів Полтавських земель наведено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2.  

Типізація уходів Полтавських земель 

Назва уходу Хто мав право власності 

Замковий 
Були державною власністю і перебували у віданні старост, 

як представників місцевої адміністративно-судової влади; 

Церковні і 

монастирські 

Передані у володіння церкви і монастирів у вигляді 

пожертвувань; 

Землянські Власність землян – шляхти з часів Люблінської унії; 

Бояр і міщан 
Передавались під керівництво, як повноправним станам 

щодо особистих і майнових прав  

Уходи 

«отчичів» 

Уходами розпоряджувалися старости до того часу, поки не 

знаходились й не відновлювались у своїх правах 

спадкоємці. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

Уходи першої й останньої категорії, як правило, здавались в оренду. У 

дніпровській долині на території сучасної Полтавщини було 9 уходів, що тяжіли 
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до Черкаського замку. Поміж них 7 замкових: Воловський, Кеременчуцький 

(Кременчуцький), Лісок, Песельський (Псільський), Ревуч, Кешенський 

(Кишенський), і Вовчий острів та два монастирських уходи: біля гирла Сули і 

Пивів. Крім цього, три Черкаських уходи було на р. Орелі і ряд на р. Ворсклі, із 

яких Глинський [40].   

2.2. Міжколоніальний період (XVІ ст. - середина XVIII ст.) 

 

Від початку XVI ст. козаки почали розселення по Дніпру з його обох боків. 

Також відбувався їхній поділ на низових та городових, або українських. Заселяли 

полтавський край – українські козаки, сучасну територію Кобеляцького, 

Новосанжарського, Кременчугського районів. В 1514 р. проводиться реформа в 

козацькому адміністративно-територіальному устрої – відбувається розподіл 

усіх козаків на 20 полків по 2 тис. чоловік в кожному, в свою чергу  вони ділилися 

на сотні. На території Полтавської області уже тоді з’явилися такі козацькі 

полки: Гадяцький, Миргородський, Кропивецький,  Переяславський, 

Лубенський, Полтавський, Прилуцький [40]. Гетьманська резиденція 

знаходилась в Черкасах. Вся країна, як і раніше поділялася на воєводства. 

Територія сучасної Полтавщини більшою своє частиною увійшла до складу 

Київського воєводства. 

Після Люблінської унії 1596 р. територія Полтавщини остаточно опинилась 

в складі Речі Посполитої. Польські пани і шляхта добивались від польського 

уряду «пожалування» земель, «староств» з містом, з вільним населенням, яке при 

цьому потрапило в феодальну залежність від них. В широких полтавських степах 

пани Потоцькі, Конецьпольські, Вишневецькі захоплювали найродючіші землі, 

поневолюючи населення. В XVI ст. дві третини Полтавщини належало 

князівському роду Вишневецьких. Князь Ієремія Вишневецький володів 50 

поселеннями, в яких налічувалось 39610 дворів з 423 кругами водяних млинів 

[83].  

У третій  чверті XVI ст. починається формуватися нове Переяславське 

староство і розширює свої межі Черкаське староство. На 1616 р. до складу 
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Переяславського староства, крім міста Перпеяславля (Переяслава), входили 

містечка Яготин, Гельмязів, Яблонков і Биков. До Черкаського староства у той 

час належали міста: Песяана (Піщана), Золотоноша, Домонтов (Домантова) і 

слободи: Ірклій, Кропивна та Олтва (Голтва) [18]. 

На кінець першої чверті  XVIІ ст. землі Полтавщини розподілялися між 

округами (тодішніми слободами), Черкаським, Переяславським та 

новоствореним Миргородським, які входили до Київського воєводства.  

Черкаський округ займав простір по обидва боки Дніпра і включав у себе 

землі по ріках Супої, Золотоноші, Кропивні, Іраклію, на нижньому Посуллі, 

нижньому Пслі і в низов’ях Ворскли та Орелі. Він включав територію близько 

330 миль2 на 1625 рік тут налічувалось близько 80 сіл з 9000 жителів [63].  

Переяславський округ охоплював середнє Посуллі, частину Верхнього 

Посуллі з Удаєм (центр так званої Вишневеччини), землі на нижньому Трубежі і 

Супої та р. Хоролу. Всього теж близько 330 миль2, де налічувалось 65 сіл, які 

мали населення 7800 чоловік [63] (Додаток Б, рисунок Б.4.). 

Миргородський округ, який на початку XVIІ ст. відділився від 

Переяславського, був ще досить мало заселений. Тут на цей час на просторі 225 

миль2  було лише два міста – Миргород та Хорол, близько 30 сіл з населення 3600 

чоловік. Округ охоплював землі по верхній течії Хорола і Псла та по середній 

Ворскли. 

У цих округах в свою чергу був ряд волостей. У XVII ст. простір між Пслом 

і Хоролом понад 400 миль2 залишилися в королівському володінні. Тут були 

волості Говтвянська, - по нижньому Пслу до Голови; по середній течії Хоролу і 

Псла – Миргородський округа або волость; по верхній течії Хоролу і Псла – 

Гадяцький тракт, або округ, який в першій чверті XVIІ ст. був ще «впусти». 

Значилась лише слобода на Сарському Городищі, яка належала до Черкаської 

слободи. На просторі по Ворсклі були «мисливські уходи», а верхня течія 

Ворскли  по Меру та Коломаку відійшли вже до Московської Держави. Нижня 

течія Ворскли від Дніпра до Сенчарівського (Санжарівського) перевозу 

залишалася за Черкаським староством [63] (Додаток Б, рисунок Б.5.). 
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У другій половині XVIІ ст. (1648-1654 рр.) формується українська 

державність. Територія центральної частини України одержала новий 

адміністративно-територіальний поділ на полки та сотні. Це відбулося у зв’язку 

із національно-визвольною війною українського народу з під влади шляхетської 

Польщі під проводом Богдана Хмельницького. Він же й був основоположником 

адміністративно-територіальної реформи. За основу цієї реформи був 

покладений поділ, який існував  з XVI ст. в козаків, але це був неофіційний поділ 

української частини Речі Посполитої. Однак після тимчасового усунення та 

вигнання поляків з української землі Богдан Хмельницький ввів нові зміни щодо 

АТУ Гетьманщини [40].  

Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини відповідав структурі 

війська: одиниці АТУ за політичним устроєм відповідали устрою військових 

одиниць, що дозволяло швидко мобілізувати населення, у випадку початку 

війни. Нові одиниці АТУ мали менші розміри, ніж одиниці АТУ Речі Посполитої 

[143].   

Спочатку, в 1648 р., на території України було створено 26 полків в тому 

числі на території Полтавщини 7: Зінківський; Іркліївський; Переяславський; 

Полтавський; Прилуцький; Лубенський; Миргородський (Додаток Б, рисунок 

Б.6.). 

Після Зборівського миру (8 серпня 1649 р.) був складений новий реєстр, або 

реєстр війська Запорізького, і територія України була поділена на 17 полків.  

Територія козацької держави згідно з умовами Зборівського договору 

складалася з земель колишнього Київського, Чернігівського й Брацлавського 

воєводства та обіймала 200 тис. км2 – від річки Сліпі на заході до степової смуги 

на півдні, Московського кордону на сході, та від басейну Прип’яті на півночі. 

Столицею та гетьманською резиденцією стало місто Чигирин.  З цього часу 

починається нова історія полків, на які ділилась Україна аж до кінця 1782 р.  [18]. 
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Схема 2.3. Склад полкової старшини на Українських землях у XVIІ-XVIІІ ст. 

Джерело: розроблено автором на основі [143] 

 

У 1650-1653 рр. в Україні було 17 військово-адміністративних полків, з них 

на території Лівобережчини – 6: Миргородський; Ніжинський; Переяславський; 

Полтавський; Прилуцький; Чернігівський. Території всіх цих полків, крім 

Чернігівського та Ніжинського безпосередньо ввійдуть в Полтавську губернію 

(Додаток Б, рисунок Б.7.).  

Територія полків поділялась на сотні, кількість яких суттєво різнилась. 

Доволі нерівномірними були полки і сотні й щодо кількості козаків і посполитих, 

що їх населяли. На території Полтавщини кількість козаків в полках коливалась 

в межах 2000 [143] (Додаток Б, таблиця Б.1.). За часів громадянських війн та 

іноземних вторгнень 50-60-х рр. XVIІ ст.  кількість сотень значно скоротилась як 

на Лівобережжі, так на Правобережжі. Згідно інформації в 1672 р., тобто часу 

остаточної стабілізації на землях Лівобережного гетьманату налічувалось 117 

сотень, тоді як за Реєстром Війська Запорізького 1649р. зафіксовано існування 

124 (Додаток Б, таблиця Б.2.).  

Однак уже на кінець XVIІ – початок XVIІІ ст. кількість сотень на 

Лівобережжі істотно зросла – аж до 163 одиниць [143]. Причиною цього став не 

лише природний приріст, а й перенаселення на лівий берег Дніпра чималої 

кількості правобережного козацтва після падіння П. Дорошенка та остаточної 
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ліквідації Правобережного Гетьманату. Полтавщина, завдяки свої географічні 

близькості до Правобережжя в основному і приймала переселенців. Тому саме 

на її території і спостерігається такий зріст чисельності сотень.  

Центрами сотень були міста та містечка, рідше – великі села. Назва сотні 

переважно походила від назви населеного пункту, де був сотенний центр, рідше  

- від прізвища чи імені (рідше) сотника чи організатора сотні [28].  

Курінні отамани здійснювали безпосереднє врядування козацькими 

громадами сотні. Кількість останніх коливалась від 2-3 до 5-6. І хоч  згадок про 

них, на відміну урядників сотенного рівня, у правових документах, що 

регулювали розміри щорічної платні, немає, історичні джерела переконують у їх 

важливій ролі [28].   

 

Схема 2.4. Модель адміністративного устрою сотенної старшини 

Джерело: розроблено автором на основі [143] 

 

Полки та сотні були як адміністративно-територіальними одиницями, так і 

військовими формуваннями на базі цих одиниць. Було створено так звані 

військові села. Вони становили державну власність і належали військовому 

скарбу. Прибутки, податки та повинності йшли на користь військового скарбу. 

Однак поступово землі та мешканці військових сіл перейшли до рук козацько-

старшинської верхівки, української шляхти і російського дворянства. У період 

Визвольної війни і після неї багато гетьманських “універсалів на маєтності” 

Сотник

Сотенний 
суддя суддя

Сотенний 
осавул

Курінний 
отаман

Городовий 
отаман

Рядові 
козаки

Сотенний 
хорунжий
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одержали православні монастирі, українська шляхта, козацька старшина. 

Роздавання та продаж державного скарбу почалися ще за часів Б. 

Хмельницького. Під час його гетьманства монастирі одержали 80 володінь, 

шляхта – 50, козацька старшина різних рангів – 20 маєтностей. Велике феодальне 

землеволодіння було відновлене у формі рангових земель, які тимчасово 

надавалися представникам козацької старшини при вступі на певну посаду [106].  

Ще у великокнязівські часи князі київський Ярослав і чернігівський 

Мстислав 1026 р. домовилися, що річка Дніпро повинна бути кордоном між 

Київським князівством та Переяславським і Чернігівським. Проте Богдан 

Хмельницький при поділі України на полки вважав Дніпро з’єднувачем. До 

придніпровських полків Правобережжя він приєднав цілий ряд сотень  на 

Лівобережжі. Так, Чигиринський полк складався із 9 сотень правобережних і 8 

лівобережних з їх сотенними містами і містечками. Детальніше у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Лівобережні сотні Правобережних полків до 1667 р. 

Полковий центр 

Правобережжя 
Лівобережні сотні Правобережних полків до 1667 р.  

Чигирин 

Желнинська (Жовтинська), Єреміївська (Веремієвська), 

Максимівська, Кременцька, Портоцька (Потоцька), 

Омельницька, Голтвянська (Говтвянська) 

Черкаси Богунська, Домонтівська, Золотінська, Піщанська 

Канів Бубнівська, Ліпляківська 

Київ Броварська 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

Ці козацькі сотні були переважно придніпровськими територіями, які 

пізніше за Андрусівською угодою 1667 р. увійшли до складу лівобережних 

полків (Додаток Б, рисунок Б.8.). 

Впродовж періоду Національно-визвольної війни кількість полків та сотень 

в їх складі змінювалась, створювались нові, ліквідовувались старі, це було 
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передумовлено зміною в кількості осіб військового реєстру Гетьманщини, 

збільшення чи зменшення населення окремих міст краю. 

В 1659 році на території Полтавщини знаходилось 6 полків: Лубенський, 

Переяславський, Миргородський, Полтавський, Прилуцький, Чигиринський.  До 

їх складу входило 114 сотень (Додаток Б, рисунок Б.9.). 

З 1654 р. після приєднання Лівобережної України до Російської держави, на 

по Полтавщині поширилась влада російських царів. Але зберігалось і козацьке 

управління (гетьманщина). Козацька старшина відігравала значну роль в 

економічному житті краю, як і в інших сферах суспільної діяльності – 

політичній, адміністративній, судовій. Оточення гетьмана – полковники, 

сотники – одержували земельні володіння на пільгових умовах, а після 

закінчення служби – на правах особистої спадкової власності. 

За часів Гетьманату міста поділялись на дві групи – магістранські й ратушні. 

Перші з них користувались магдебурзьким правом, яке у переважній більшості 

було отримане ще за часів польської влади і згодом було підтверджене 

гетьманом. Магістранські міста мали самоуправління, власну податкову та 

судову систему, право управляти власними землями. На чолі такого міста стояв 

війт, влада яка, після його обрання була довічною [28].  

У другій половині XVIІ - XVIІІ ст. в гетьманщині значна кількість міст 

користується магдебурзьким правом, зокрема на Полтавщині – Полтава, Гадяч, 

Голтва, Зіньків, Лохвиця, Миргород, Хорол, Переяслав.  Однак попри настільки 

важливе значення для економічного розвитку міста та його оточення 

магдебурзького права, гетьманська адміністрація порушувала його, намагаючись 

підпорядкувати своїй владі міста.  
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Схема 2.5. Система самоуправління міст Полтавщини в XVIІ - XVIІІ ст. 

Джерело: розроблено автором на основі [28] 

 

Управління іншими малими містечками здійснювалося у ратуші, якою 

керував городовий отаман [143].  

В 1743 році в Прилуцьком, Переяславському, Гадяцькому, Лубенському, 

Миргородському, Полтавському нараховувалось 99 землевласників, які володіли 

майже 5,5 тис. селянських дворів і 1146 кругами водяних млинів. 

Територія полків, що постали в роки революції (1648 - 1654 рр.), постійно 

змінювалась, зокрема конфігурація їх кордонів та ін. Ці зміни зумовлені як 

розвитком міжнародних процесів, так і певними проявами політичної боротьби 

всередині Гетьманату. Щодо перших, то йдеться про російсько-турецькі 

договори, що встановлювали сфери впливу їх об’єктів на українських землях. 

Прикладами впливу внутрішньополітичної боротьби на зміну територіальних 

меж полків можуть слугувати дії гетьмана Івана Виговського, котрий у 1658 р., 

як покарання полтавській старшині за анти гетьманський заколот, а водночас і 

як засіб послаблення впливу полтавців на політичне життя в державі, передав 

цілу низку полтавських сотень до складу інших сусідніх полків (досягти реваншу 

полтавчанам пощастило лише на початку 70-х рр., коли до полку було приєднано 

ряд сотень, що перебували під владою чи сильнішим впливом чигиринського 

Війт – обирався міськими жителями, 

був головою лавчоного суду 

Бурмистр - керував 

роботою райців 

Виборні магістри  

Райці (ради) – відали адміністративно-

господарськими справами: міським 

господарством, збиранням мит  

Лавники (члени лавчинного 

суду) – вершили судочинство 

по цивільних і кримінальних 

справах, виносили по них 

вироки, аж до смертних 
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гетьмана Петра Дорошенка, і від того часу Полтавський полк, став найбільшим 

на Лівобережжі і складався із 17 сотень. Внаслідок проведених упродовж кінця 

1650-1660-х рр. гетьманами І. Виговським, І. Брюховецьким і П. Дорошенком 

реформ, на козацькій території з наявних адміністративних одиниць, на території 

Полтавщини, було виділено низку нових полкових структур або відновлено, ті 

що існували в першу роки революції  (1648 - 1654 рр.): Зінківський, Іркліївський, 

Лубенський, Кременчуцький, Кропивнянський, Гадяцький. Деякі існували 

недовго, а деякі мали доволі тривалу історію існування [143].  

В період «Руїни» Полтавські землі, як і всі інші переживали занепад. В цей 

час посилюється терор з боку Царської Росії щодо України та Полтавщини 

зокрема. Відбувається повільний, але чіткий та неминучий період переходу 

Український земель під протекторатом Росії. 

У XVIІІ ст., в зв’язку з необхідністю вдосконалення  та посилення військової 

Безпеки, Петро І здійснив ряд реформ адміністративно-територіального поділу 

Російської держави. Посиливши колонізаційну політику, і спираючись на 

місцевих феодалів, царський уряд зміцнював  своє панування  над народними 

масами. В 1708 році в Російській імперії було створено 8 великих губерній, в 

тому числі Київська, куди і ввійшла частина території Полтавської області. На 

чолі губернії стояв генерал-губернатор, який здійснював управління через 

губернську канцелярію. Проте, адміністративні органи гетьманщини губернатору 

не підпорядковувались. До Київської губернії були приписані міста: Київ, Ніжин, 

Чернігів, Переяслав. В цих містах стояли російські гарнізони, на чолі яких стояли 

воєводи. Комплектування цих гарнізонів здійснювалось за рахунок населення 

губернії У 1719 р. Київську губернію було поділено на 4 провінції: Бєлгородську, 

Сєвську, Орловську і Київську [69]. 

У першій половині XVIII ст. царський уряд посилив колонізаторську 

політику і, спираючись на місцевих землевласників, зміцнював своє панування 

над народними масами. У цей період відбулися подальші зміни і в 

адміністративно-територіальному поділі.  
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В ті часи економічний і соціальний розвиток краю значною мірою залежав 

від процесу зростання земельної власності. Це відбулося шляхом освоєння 

цілинних земель, які не оброблялися через тривалі війни. З іншого боку, 

зростання великого землеволодіння йшло за рахунок захоплення селянських 

угідь. Найбільшими землевласниками були гетьмани, генеральна і полкова 

старшин. Переважну частину гетьманських земель складали рангові маєтності, 

які в офіційних документах визначалися як «гетьману на булаву». Так, у 

Гадяцькому полку «на булаву» виділялося: І. Мазепі – 4241 двір, І. 

Скоропадському – 4055, Д. Апостолу – 3242, К. Розумовському – 860 [30]. 

Земельні володіння козацької старшини мали спадковий або тимчасовий 

характер (тобто надавалися на ранг, на період заняття певної посади).  

Особливо поширеним способом отримання землі була купівля. За даними 

1740 року, із вільних військових сіл скупленими виявилися: у Миргородському 

полку 253 двори, у Полтавському 107, Переяславському – 215. Земля за безцінь 

скуповувалась у збіднілого селянства, козацтва, і нерідко це мало примусовий 

характер. Значні земельні володіння концентрувалися в руках російських 

поміщиків, вони успадковувалися нащадками [68] (Додаток Б, таблиця Б.3.).    

На початку XVIII ст. козацтво в соціально-правовому і майновому 

становищі також не було однорідним. За указом 1735 року всі козаки ділилися 

на виборних і під помічників. В основі поділу був покладений принцип 

матеріального забезпечення. Виборні козаки звільнялися від державних 

податків, несли військову службу зі своїм спорядженням, зброєю, кіньми. 

Підпомічники забезпечували військо продовольством, фуражем, обробляли 

землю виборних в період походів; як і посполиті платили державні податки, хоч 

і в половинному розмірі. Про кількість дворів виборних та під помічників на 

території краю, їх майнове розташування свідчать дані в додатках (Додаток Б, 

таблиця Б.4, таблиця Б.5., таблиця Б.6.), складені за матеріалами ревізії 

Генеральної військової канцелярії 1751 року [83]. 

У 1763 році на Лівобережній Україні запроваджено за Литовським статутом 

повітові, земські, міські і під морські суди. Через це тоді ж, було введено, поряд 
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з існуючим полковим і сотенним поділом – повітовий. Полк в залежності від 

кількості сотень ділився на повіти. Канцелярія земського повітового суду на 

території відповідного повіту ділилась на повиття, кількість яких залежала від 

кількості сотень, що входили до цього повіту [69]. На Лівобережжі тоді було 

створено 20 повітів, в тому числі 11 на території, що пізніше ввійде в склад 

Полтавської губернії.  

Ці повіти були адміністративно-судовими  округами і проіснували  до  1781 

р. (Додаток Б. таблиця Б.7.). Про розподіл повітів між полками Полтавщини в 

1763-1781 рр. детальніше у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4.  

Розподіл повітів між полками Полтавщини в 1763-1781 рр. 

НАЗВА ПОЛКУ 
НАЗВА ПОВІТУ 

1763-1775 рр. 1775-1781 рр. 

Гадяцький 
Гадяцький Гадяцький 

Зінківський Зінківський 

Лубенський 
Лубенський Лубенський 

Роменський Лохвицький 

Миргородський 
Миргородський Миргородський 

Остап’ївський Хоролський 

Переяславський 
Золотінський Золотінський 

Переяславський Переяславський 

Полтавський (до 1775 р) Полтавський - 

Прилуцький 
Прилуцький Прилуцький 

Іваницький Пирятинський 

Новоросійська губернія Кременчуцький 

Кременчуцький 

Полтавський 

Новосанжарський 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 
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За Указом Катерини ІІ від 21 листопада 1764 р. гетьманство було 

ліквідовано, а для управління Лівобережною Україною створена Друга 

Малоросійська колегія на чолі з президентом графом П.О. Румянцевим. 

 На час ліквідації гетьманства Лівобережна Україна та належна до Росії 

Київщина були поділені на 10 полків. Із них на території Полтавщини було 6 

полків: Гадяцький Лубенський, Миргородський, Переяславський, Полтавський, 

Прилуцький [40] (Додаток Б, рисунок Б.10.). 

В цьому ж році для оборони південних кордонів Російської імперії, від 

турецько-татарської агресії, як військовий округ, була створена нова 

адміністративно-територіальна одиниця – Новоросійська губернія. До її складу 

на території Полтавщини увійшли, спочатку, дві сотні миргородського полку 

(Кременчуцька і Власівська), а з 1765 р. – 12 сотень полтавського полку, 1775 – 

ще дві сотні миргородського полку та п’ять сотень полтавського, разом з 

Полтавою. Адміністративним центром губернії став Кременчук. Після 1775 р. 

губернія ділиться на 12 повітів, з яких 3 було на території Полтавщини [69].  

Фактично створення Новоросійської губернії і переведення частини сотень 

полків Полтавщини засвідчило те, що Полтавські землі перебували у відомстві 

двох урядів – Малоросійська колегія управляла полками, а генерал-губернатор 

губернськими провінціями та сотнями в них.  

В 1781 р. автономія України була остаточно ліквідована Катериною ІІ. 

Територію полків включено Чернігівського, Київського намісництв, а  

лівобережну територію Новоросійської губернії – до Катеринославського 

намісництва. Після цих подій розпочинається новий етап розвитку  

адміністративно-територіального устрою Полтавщини. 

Таким чином, другий історико-географічний зріз визначений в таких 

часових межах: початок XVI (спроби відродження української державності,   

національно-визвольної війни українського народу проти польського панування) 

– початок Російського загарбання території України (скасування полкового 

устрою). 
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Отже, якщо коротко навести опис зміни систем адміністративно-

територіального устрою даного історико-географічного зрізу можна зробити 

наступні висновки:  

1) в 1648 р. розпочинається новий період розвитку адміністративно-

територіального поділу та управління в Україні. Новий територіальний поділ 

дублював структуру війська: територіальні одиниці відповідали ієрархії бойових 

підрозділів, забезпечуючи максимально швидку мобілізацію козацького стану. 

Найвищою ланкою нового поділу став полк. Він мав менші розміри, ніж 

староство і ділився на сотні. В складі полку могла перебувати різна кількість  

сотень: від 5 до 20 і більше. Кількість сотень залежала від кількості населення в 

полку, господарським освоєнням території полку, його положенні відносно 

тодішньої столиці та ін. Поступово на території Полтавщини кількість сотень 

зростала, цьому сприяв як природний, так і механічний рух населення. На 

території Полтавщини коливалась також і кількість полків, що в більшій мірі 

залежало від політичної ситуації в державі [40];  

Схема 2.6. Схема адміністративно-політичного устрою 

Полтавщини в 1651-1763 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

2) центрами сотень ставали відбудовані чи новостворені козацькі села, 

селища, містечка, що почали масово з’являтись на території Полтавщини в кінці 

XVI ст. Сотні не були великі в територіальному відношенні. Їх територія 

становила від 10 до 50 кв. км. В склад сотні могли входити декілька сіл та хуторів, 

в яких жили козаки зі своїми сім’ями у вільний від війни час. Модель 
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адміністративного устрою полку дублювалась на сотенному рівні, де владні 

повноваження реалізовували сотники, спираючись на сотенну старшину [63];   

3) в 1708 році на правах найвищої адміністративної одиниці була створена 

Київська губернія. Яку в 1719 поділено на провінції. На чолі губернії стояв 

генерал-губернатор, який здійснював управління через губернську канцелярію. 

Проте, адміністративні органи гетьманщини губернатору не 

підпорядковувались, він керував тільки підпорядкованими військовими 

гарнізонами. Гетьманат, з 1764 р. Малоросійська колегія, управляв справами 

полків та сотень. Таким чином на території Лівобережної України і  Полтавщини 

на початку XVIII ст. з’являються дві управлінські структури, які 

підпорядковуються двом різним відомчим органам: Малоросійська колегія – 

Сенату; губернії – військовому міністерству Російської імперії;  

4) 1763 р. з’являються  земські повітові суди. Через це було введено, поряд 

з існуючим полковим і сотенним поділом – повітовий. Полк в залежності від 

кількості сотень ділився на повіти. Канцелярія земського повітового суду на 

території відповідного повіту ділилась на повиття, кількість яких залежала від 

кількості сотень, що входили до цього повіту; 

5) в 1764 р. для захисту південних кордонів Російської імперії утворюється 

Новоросійська губернія. На відміну від Київської губернії, яка була тільки 

номінально утворена на території Лівобережжя, і у віданні якої були лише 

російські військові гарнізони, то при створені Новоросійської губернії ціла низка 

сотень Миргородського та Полтавського полків, разом із військом, населенням і 

господарством перейшла під управляння губернатора новоствореної губернії; 
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Схема 2.7. Схема адміністративно-політичного устрою Полтавщини 

в 1764-1781 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [18] 

 

6) в 1781 полковий та сотенний устрій скасовується, ліквідуються і губернії. 

На всі території Лівобережжя утворюються намісництва. Територія всіх полків 

переходить в склад Київського та Чернігівського намісництва, а лівобережна 

територія Новоросійської губернії переходить до складу Катеринославського 

намісництва. Так закінчився ще один період історії адміністративно-політичного 

устрою Полтавщини [40,63]. 

 

2.3. Система АТУ за часів Російської імперії 

(середина XVIII ст. – початок ХХ ст.) 

 

Наприкінці XVIII ст. більша частина українських земель загальною площею 

517 тис. км2 з населенням 7,7 млн. чол. перейшла під владу Росії [63]. 

У 1782 в Україні було здійснено новий адміністративно територіальний 

поділ. Указом від 27 вересня 1781 р. полковий устрій було скасовано і Україна 

(Гетьманщина) поділилась на 3 намісництва /губернії/: Новгород-Сіверське, 

Київське, Чернігівське. Катеринославське намісництво створене було за Указом 

  Малоросійська колегія – вищий 
керівний орган української автономії 

Полк – адміністративно-політично 

військова одиниця 

Повіт – адміністративно-

судова одиниця 

Сотня 

Повиття Провінція - військова 
адміністративна одиниця 

  Губернія – найвища  
військова адміністративна 

одиниця Росії 
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Катерини ІІ від 10 квітня 1783 року з центром у м. Катеринославі в складі 15 

повітів [63]. 

Із 5 полків Полтавщини (без Полтавського) було утворено 14 повітів. Повіт 

був адміністративною, судовою і фінансовою одиницею. Складався повіт із 

кількох волостей, а кожна волость об’єднувала декілька сіл. Із колишніх повітів, 

що до цього були лише адміністративно-судовими округами, тільки Іваницький 

(Прилуцького повіту) і Остап’євський (Хоролського повіту) не були перетворені 

в нові повіти як адміністративно-територіальні одиниці: з колишніх сотенних 

містечок були перейменовані на повітові міста Миргородського полку – Хорол, 

Городище (Градизьк), Голтва (Говтва), Лубенського – Лохвиця і Глинські.  

Сучасну Полтавщину складав на той час власне і Полтавський повіт, 

утворений на базі колишнього Полтавського полку Новоросійської губернії. 

Крім того, до цієї  ж губернії було включено території кількох повітів, що пізніше 

увійшли до Полтавської губернії: частина Зінківського, Кобеляцького і 

Кременчуцького з містом Кременчуком. Після утворення з Новоросійської  та 

Азовської губерній Катеринославського намісництва від 22 січня 1784 р. вся ця 

територія відійшла до нього. Центром намісництва в 1784-1789 рр. був 

Кременчук, а з 1789 р. – Катеринослав [40].  

Указом Катерини ІІ від 29 вересня 1791 р. внесено зміни в адміністративно-

територіальний поділ намісництв. Згідно з цим указом Зінківський повіт, місто 

Гадяч з частиною повіту, а також частина Лохвицького повіту відійшли до 

київського намісництва.  

У 1789 р. від Київського до Катеринославського намісництва віднесено 

Городище (Градизьк з того року). У зв’язку з великою повінню 1789 р. всі 

повітові установи із Кременчука були переведені до Градизька, і Кременчук 

віднесено до Градизького повіту, в складі якого він перебував до 1796 року.   

У 1784-1796 рр. територія майбутньої Полтавської губернії входила в склад 

Катеринославського (15 повітів), Київського (11 повітів) та Чернігівського (11 

повітів) намісництва, детальніше в таблиці 2.5.  
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Таблиця 2.5. 

Структура намісництв на території Полтавщини 1784-1796 рр. 

Намісництво 

Полки краю, що 

увійшли в склад 

намісництв 

Повіти території Полтавщини, що 

входили до намісництв 

Київське Миргородський, 

Лубенський 

(південна частина), 

Переяславський 

Голтвянський, Городинський (до 1789 

р.), Золотінський, Лубенський, 

Миргородський, Переяславський, 

Пирятинський, Хорольський, Гадяцький 

(з 1971р.), Лохвицький (з 1971р.) 

Чернігівське Гадяцький, 

Прилуцький, 

Лубенський 

(північна частина) 

Гадяцький (до 1971 р.), Глинський, 

Зінківський (до 1971 р.), Лохвицький 

(до 1971 р.), Прилуцький, Роменський. 

Катерино-

славське 

Полтавський Алексопольський (Царичанський) 

Констянтиноградський, Кременчуцький 

(до 1971 р.), Лохвицький (з 1791 р.), 

Олександріївський, Полтавський, 

Зінківський (з 1791 р.),  

Градизький (з 1789 р.) 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

Від 10 листопада 1791 р. Указом Катерини ІІ внесено зміни в 

адміністративно-територіальний поділ намісництв.  

З 1789 р. від Київського до Катеринославського намісництв віднесено 

Градизьк.   

У 1796 р. за наказом імператора Павла І усі повіти майбутньої Полтавської 

губернії ввійшли до складу новоствореної Чернігівської губернії, яка в 1797 році 

була перейменована  в Малоросійську, а в 1801 році стала генерал-

губернаторством. На лівобережжі замість 3-х колишніх намісництв було  

створене  Малоросійське генерал-губернаторство [18].  
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Процес уніфікації адміністративної системи Лівобережжя та всієї України, 

що розпочався в 1796 р., призвів до створення на її території 9 губерній, які 

входили до 3-х генерал-губернаторств.  

Цей поділ вводився у зв’язку з відновленням Павлом І на Україні 

генерального, земських і підкоморних судів. Відбувалося посилення царської 

влади на місця – відбувалося збільшення кількості чиновників та керівних кадрів.   

Таким чином після чергової реформи губернії підпорядковувались 

військовим губернаторам – довіреним державним особам. Оскільки в цьому 

вбачалась децентралізаторська тенденція державного устрою, то намісникам 

призначались сановники, особисто віддані імператору. Правління здійснювалося 

царськими чиновниками при підтримці станових органів – дворянських зборів. 

Адміністративні функції генерал-губернатора полягали в призначені посадових 

осіб в установи ввірених йому губерній та затверджені кандидатур, якщо йшлося 

про виборні посади губернських і повітових предводителів дворянства [40].  

Новостворена губернія мала  в своєму складі 20 повітів, у кожному близько 

55 - 60 тис. населення: Гадяцький, Глухівський, Зінківський, Золотінський, 

Кременчуцький, Козелецький, Конотопський, Лубенський, Глинський, 

Ніжинський, Новгород-Сіверський, Переяславський, Пирятинський, 

Полтавський, Прилуцький, Роменський, Сосницький, Стародубський, 

Хорольський,  Чернігівський [18].  

Вся територія Полтавщини повністю увійшла до складу Чернігівської 

губернії, яка з 1797 р. стала називатися Малоросією (Додаток Б, рисунок Б.11.).  

Подальший розвиток господарства, зародження капіталістичних, 

виробничих відносин призвели до змін в адміністративному поділі країни. Деякі 

міста, що у XVIII ст. були значними економічними центрами і мали статус 

адміністративних центрів, не знаходили подальшого економічного розвитку і 

навіть приходили в занепад. У результаті цього виникли невідповідності між 

розмірами та значенням міських центрів, кордонами адміністративних одиниць 

та економікою території, яка була віднесена до них. Це викликало необхідність 

деякого вдосконалення адміністративно територіального поділу і виділення 
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нових губерній. Серед знов утворених на початку XIX ст. губерній була і 

Полтавська. Дата її утворення  - 10 березня 1802 року [40].  

Уряд Олександра І (1801- 1825) частково вніс зміни, що стосувалися 

Лівобережної України, щоб більше наблизити її установи до загальноімперських 

і посилити контроль центральної влади над Україною. Він створив в Росії ще 5 

нових губерній.  

Для зміцнення царської адміністрації в Україні її організували на військовий 

лад: указом від 10 березня 1802 р. Як уже було раніше сказано Малоросійська 

губернія була перетворена на Малоросійське генерал-губернаторство. З 

губерніями Полтавською і Чернігівською.  

20 березня 1802 р. в Полтаві було відкрито губернське правління та інші 

губернські установи, суди ж переносяться в генерал-губернаторські установи з 

Чернігова [57]. Першим полтавським генерал-губернатором стає Олексій 

Борисович Куракін (1802-1807 рр.). Його наступниками були Лобанів-

Ростовський Я.І, Репнін М.Г, Левашов В.В, Строганов О.Г, Долгоруков М.А, 

Кокошкін С.О. В свою, як було вже сказано, гунерал-губернаторові 

підпорядковувались губернатори кількох губерній. В Полтавській, за роки її 

існування їх було аж 22. Це перший – Солнцев Александр Борисович та останній 

Моллов Русчю Георгиєвич [69]. 

Мандрівники, які бували в Полтаві в цей час, характеризували її як 

невелике, невпорядковане місто. У 1787 р. французький посол при російському 

дворі граф Сегюр, який супроводжував Катерину ІІ під час її мандрівки по 

Україні, писав: «Полтава невелике містечко, погано прикрашене і мало заселене, 

не привертає уваги жодним чудовим будинком». Павло Сумароков, перебуваючи 

в Полтаві в 1802 р. так говорив про неї: «Полтава – бідне і маленьке містечко, в 

якому ні правильних вулиць, ні порядних споруд» [29]. Але після того, як 

Полтава стала центром губернії, її територія почала зростати, багаті поміщики 

їхали сюди на постійне проживання в місті, населення їхало навчатися.  

Спочатку до складу Полтавської губернії увійшло 10 повітів: Гадяцький, 

Золотінський, Кременчуцький, Лубенський, Переяславський, Пирятинський, 



72 
 

Полтавський, Прилуцький, Роменський, Хорольський (Додаток Б, рисунок Б. 12-

17).  

Незабаром після відкриття губернії, крім 10 вищезгаданих, створено ще 2 

повіти: Констянтиноградський і Миргородський. Але через рік Указом від 7 

квітня 1803 р. в Полтавській губернії створено ще 3 повіти: Зінківський, 

Кобеляцький та Лохвицький (Додаток Б, рисунок Б. 18-20), детальніше у таблиці 

2.6. 

Площа губернії у 1804 р. складала 46603,16 км2 (39 місце серед губерній 

Росії). На час утворення Полтавської губернії тут проживало 1 343 029 чоловік. 

За даними перепису в Полтавській губернії налічувалося 4 518 населених 

пунктів. На 1 січня 1917 р. населення губернії зросло на 2 280 277 чол. і 

становило 3 623 306 чол. Основними власниками землі пасовищ та лісів у цей 

період були поміщики. В 1846 р. 72,2% всієї землі на Полтавщині належали саме 

поміщикам [29]. 

Таблиця 2.6. 

Роки створення повітів Полтавської губернії 

1802 р. Кінець 1802 р. 1803 р. 

Гадяцький, Золотінський, 

Кременчуцький, 

Лубенський, 

Переяславський, 

Пирятинський, 

Полтавський, 

Прилуцький, Роменський, 

Хорольський. 

Констянтиноградський, 

Миргородський 

Зінківський, 

Кобеляцький, 

Лохвицький 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

Для управління державними селянами у 1837 р. створено Міністерство 

державних маєтностей. Територія, населена державними селянами, була 

поділена на округи, а округи на волості.  
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Перші волості на території Полтавщини  виникли  1797 р., але повні 

відомості не збереглися. Відомо, що у 1800-1801 рр. існували Диканська, 

Петрівська, Полтавська, Старосанжарська, Супрунівська волості. До середини 

ХІХ ст. у Полтавському повіті існували волості: Диканська, Мачуська, 

Полтавська, Решетилівська, Сторожівська [40]. 

 

 

Схема 2.9. Адміністративно-політичний устрій волосних  

управ у 1797-1861 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

В 1797 р. на підставі указу «Про розподіл казенних поселень на волості і про 

порядок їх внутрішнього управління» від 7. 08. 1797 р. як органи самоуправління 

козаків, удільних і державних селян створювались волосні правління.  

Таким чином, усі українські землі, що входили до складу Російської імперії 

були поділені на 9 губерній. Вся адміністративно-виконавча влада в них 

здійснювалась губернаторами, яких призначав цар, а повітах  - ставниками. У 

1837 р. повіти поділили на стани, очолювані поліцейськими приставами, які, 

спираючись на підлеглих їм сільських соцьких і десяцьких тримали населення 

міст і сіл в покорі й самодержавній владі царя на місцях. У селах, які належали 

поміщикам, вся адміністративна і судова влада належала останнім. 

У 1861 р. маніфестом Олександра ІІ була проведена селянська реформа, яка 

ліквідувала кріпосне право. Вона була підготовлена всім ходом економічного 

розвитку країни і зростанням масового селянського руху проти кріпосницької 

експлуатації.  
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Згідно з положенням 2 березня 1861 р. селяни виходили з особистої 

залежності від поміщиків. Основа феодалізму – феодальна власність на землю не 

знищувалась, а лише обмежувалась. Земля в значній кількості залишалась 

власністю поміщиків. Поміщицьке землеволодіння було збережено [83]. 

У відповідність з селянською реформою поміщик втрачав право на особисте 

володіння селянами і зобов’язаний був надати їм у постійне користування 

присадибну ділянку та певний наділ польової землі. Земля, яка передавалась 

селянам, юридично продовжувала залишатися власністю поміщика, за 

користування якою селяни мусили відбувати повинності до того часу, поки між 

ними і поміщиком не буде укладена викупна угода.  

Після реформи 1861 р. волосні правління – орган селянського 

самоуправління, який складався з волосного сходу, волосного правління (до його 

складу входили волосний старшина і волосний писар) та волосного суду. 

Волосний старшина фактично поліцейські функції. Волосні правління 

підпорядковувалися мировим посередникам, з 1874 – повітовому в селянських 

справах присутствію і з 1889 – земському начальникові. Ліквідовані волосні 

правління Лютневою революцією 1917 р.  

 

 

 

 

 

 

Схема 2.10. Адміністративно-політичний устрій  

волосних управ в 1861-1917 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

Згідно з положенням від 2 березня 1861 р. волость була нижчою 

адміністративною одиницею. У період існування тимчасовозобов’язаних селян 

Волосний сход 

Волосне правління 

Волосний писар 

 

Волосний старшина 

 

Волосний суд 

 

Волосне управління 

Мировий посередник 
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паралельно з волостями для державних маєтностей існували волості для 

тимчасовозобов’язаних селян.  

До укладання угоди селяни називалися тимчасово-зобов’язаними. Таке 

становище було до 1881 р., коли царський уряд видав закон про викуп усіх 

тимчасовозобов’язаних. Того ж року у відповідність з маніфестом 1861 р., 

реорганізовано старі, відповідно до цього скасовувались волості для 

тимчасовозобов’язаних селян і для державних селян вони переходили в 

управління новостворених волосних управлінь, в основу поділу яких, було 

покладено принцип неподільності церковних парафії. У кожну волость входили 

всі села даної однієї, чи більше церковних парафій. Такий підхід був 

формальний, не враховував, нерідко й розривав економічні зв’язки, які склались 

між населеними пунктами. Це призвело до того, що в подальшому кількість 

волостей, їх межі постійно змінювались, що створювало незручності для 

населення. У такому стані Полтавська губернія проіснувала до Жовтневої 

революції 1917 р. (Додаток Б, рисунок Б. 21, рисунок Б. 22.), детальніше у 

таблиці 2.7 та таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.7. 

Кількість волостей в повітах Полтавської губернії 

в 1863-1917 р. 

 

Назва повіту 

Кількість 

волостей для 

тимчасово-

зобов’язаних селян 

в повіті до 

1881 року 

Кількість 

волостей для 

державних 

селян в повіті 

до 1881 року 

Кількість 

волостей 

церковних 

парафій  в 

повіті після 

1881 року 

Гадяцький 17 9 18 

Зіньківський 8 12 15 

Золотоніський 22 14 20 

Кобеляцький 12 14 20 
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Назва повіту 

Кількість 

волостей для 

тимчасово-

зобов’язаних селян 

в повіті до 

1881 року 

Кількість 

волостей для 

державних 

селян в повіті 

до 1881 року 

Кількість 

волостей 

церковних 

парафій  в 

повіті після 

1881 року 

Констянтиноградський 22 10 25 

Кременчуцький 12 15 19 

Лохвицький 20 12 14 

Лубенський 15 9 12 

Миргородський 16 9 16 

Переяславський 17 10 16 

Пирятинський 21 7 15 

Прилуцький 42 - 15 

Полтавський 15 20 20 

Роменський 12 11 20 

Хорольський 25 8 17 

Разом 258 124 190 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

Таблиця 2.8. 

Динаміка зміни адміністративно-територіального устрою 

на Полтавщині в 1796-1802 рр. 

Дата 

створення 
Назва вищої адміністративної одиниці 

Кількість 

повітів в її 

складі 

11.12.1796 Чернігівська губернія 20 

8.10.1797 
Малоросійська губернія (з центром в  

м. Чернігів) 
20 

1801 
Малоросійське генерал-губернаторство           

(з центром в м. Чернігів) 
20 

10.03.1802 Полтавська губернія 15 
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Дата 

створення 
Назва вищої адміністративної одиниці 

Кількість 

повітів в її 

складі 

20.03.1802 
Малоросійське генерал-губернаторство           

(з центром в м. Полтава) 
15 (20) 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

Отже, третій історико-географічний зріз (1781-1917 рр.) характеризується 

досить різкою зміною адміністративно-територіального устрою, а саме: 

1) скасовувався полково-сотенний устрій вводились нові, більші за 

територією адміністративні одиниці намісництва. Повіти ж перетворювались з 

адміністративно-судових одиниць в адміністративно-політичні одиниці, з 

успадкуванням усіх адміністративних функцій від полків. Вони, фактично, 

замінювали всі функції полків, але територіально були меншими;   

2) в 1796 Київське та Чернігівське намісництва, а потім частина 

Катеринославського намісництв (колишні сотні Полтавського та 

Миргородського полків) утворюють Чернігівську губернію. Губернії ставали 

найвищими ланками в  адміністративно-територіальному устрої імперської Росії. 

Повітовий устрій при цьому не скасовувався і губернії, як і намісництва ділились 

на повіти. В 1801 р. вводились, як військово-адміністративні одиниці генерал-

губернаторства. З 1802 р., коли Чернігівська (Малоросійська) губернія була 

поділена на Полтавську і Чернігівську, ці губернії стали підпорядковуватись 

Малоросійському генерал-губернаторству з центром в м. Полтаві; 
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Схема 2.11. Адміністративно-територіальний 

устрій Полтавщини в1781-1796 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

3) вся адміністративно-виконавча влада в губерніях здійснювалась 

губернаторами, яких призначав цар, а повітах - ставниками. Адміністративні 

функції генерал-губернатора полягали в призначені посадових осіб в установи 

ввірених йому губерній та затверджені кандидатур, якщо йшлося про виборні 

посади губернських і повітових предводителів дворянства. Це була військова 

посада, однак вони й наглядали за роботою губернаторів й доповідали царю; 

4) у 1837 р. повіти поділили на стани (адміністративно-судові одиниці), 

очолювані поліцейськими приставами. Повіти також ділилися на волості. З 1861 

волості, як найменші адміністративні одиниці, поділялись на волості для 

тимчасово-зобов’язаних та державних. Після остаточного викупу тимчасово-

зобов’язаних селян державою 1881 р, потреба поділу волостей на перші відпала. 

Введений у ХІХ ст. адміністративно-територіальний поділ витримав 

випробування часом і проіснував фактично аж до початку 20-х років ХХ ст. 
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Схема 2.12. Схема адміністративно-політичного устрою  

Полтавщини у 1861-1917 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [40] 

2.4. Радянська система АТУ (початок ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

 

Після революції 1917 р. постало питання про перегляд колишнього 

адміністративно-територіального поділу. 27 січня 1918 р. був виданий декрет 

Раднаркому РРФСР «Про порядок змін меж губернських, повітових і інших», 

згідно з яким питання про зміни території губерній, повітів і волостей 

вирішувалося Радами робітничих, селянських і солдатських депутатів [40]. 

Територіальний поділ на губернії зберігся лише в перші роки радянської влади. 

Полтавська губернія, як і раніше, була поділена на 15 повітів. 

На місцях сільські сходи, волосні і повітові виконкоми приймали рішення 

про переведення населених пунктів із однієї волості в іншу, про утворення нових 

волостей. Таким чином, кількість волостей у 15 повітах з 261, що були до 

перевороту, зросла до 274.  

Згідно з тимчасовим положенням Радянського Уряду України «Про 

організацію місцевих органів влади і порядок управління» від 8 лютого 1919 р. в 

селах створювалися сільські Ради. 3 липня 1920 р. було видано положення 

ВУЦВКу про сільські Ради, які утворювались в населених пунктах, де було не 

менше 300 жителів. Виконавчим органом були виконком у великих селах і 

голови сільрад у селах із населенням менше 10 тис. чоловік.  
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Декретом ВУЦВКу від 8 червня і додатково від 30 липня 1920 р. утворена 

Кременчуцька губернія в складі таких повітів: Золотіньський, Кременчуцький, 

Хорольський – відійшли від Полтавської губернії; Олександріївський, 

Черкаський, Чигиринський – відійшли від Херсонської губернії. Губернським 

центром стало місто Кременчук [40]. Ця губернія проіснувала до кінця 1922 року.  

Таким чином, на протязі 3 років територія  Полтавщини була розділена навпіл 

між двома губерніями – Полтавською та Кременчуцькою.   

1 лютого 1922 р. було видано постанову ВУЦВКу «Про впорядкування і 

прискорення робіт по адміністративно-територіальному поділу УРСР», яка 

забороняла губернським і повітовим виконкомам проводити будь-які  зміни в 

адміністративно-територіальному поділі до вироблення плану для Української 

РСР. Ця постанова вказувала на недоліки в адміністративно-територіальному 

поділі України: нерівномірний розподіл територій між окремими 

територіальними одиницями та відсутність між ними економічних зв’язків.  

У відповідності з рішенням 3-ї сесії ВУЦВКу від 4 і 30 листопада 1922 р. 

Кременчуцька губернія  була розформована між сусідніми губерніями, 1 лютого 

1922 р. ВУЦВК прийняв постанову «Про впорядкування та прискорення робіт по 

адміністративно-територіальному  поділу УРСР». У 1923 р. після приєднання до 

Полтавської губернії 3-х повітів колишньої Кременчуцької губернії вона мала в 

своєму складі 14 повітів, 260 волостей, 1 900 сільрад. У цих межах Полтавщина 

займала площу 39 801 верств2 з населенням 2 996 840 чоловік [40].  

Третя сесія ВУЦВКу в своїй постанові від 25 жовтня 1922 р. визнала 

триступеневу систему адміністративного поділу досконалішою, але, враховуючи 

труднощі  у проведенні реформи, вирішила проводити її поступово.  

Було затверджено територію сільради як адміністративної одиниці з 

кількістю населення не менше 1000 чоловік, району – від 25 000 до 40 000 чол., 

округу – від 400 000 до 600 000 чол [40]. 

XII з’їзд РКП(б), який відбувся в квітні 1923 р., спеціальним рішенням з 

цього питання  вказував на необхідність поступового переходу до нового 

адміністративно-територіального поділу, і перш за все – в Україні. 
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7 березня 1923 р. президія ВУЦВК прийняла постанову про 

адміністративно-територіальний поділ Полтавської губернії. 12 квітня ВУЦВК 

скасував повіти й волості та запровадив поділ республіки на 53 округи (замість 

102 повітів) та 706 районів (замість 1989 волостей). Було проведено укрупнення 

сільрад, їхню кількість зменшено з 15 696 до 9 307.    

З 14 повітів утворилося вдвічі менше – 7 округів. Це Золотінський,  

Красноградський (Констянтиноградський), Кременчуцький, Лубенський, 

Полтавський, Прилуцький, Роменський. Всього в цих округах було – 89 районів, 

сільрад – 1027. При проведенні реформи зберігся  принцип неподільності 

волостей [40].  

Внаслідок нового поділу кількість адміністративних органів на місцях 

зменшилась втричі. При утворенні округів відбулися зміни губернських меж. 

Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 14 лютого 1925 р. вся 

територія УРСР в  адміністративно-територіальному відношенні була поділена 

на округи і райони під управлінням єдиного республіканського центру. Від 

старого адміністративно-територіального поділу в Україні ще залишились 

губернії. Але з утворенням і зміцненням округів та районів назріли умови для 

ліквідації губерній.  

3 червня 1925 р. постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР «По ліквідацію губерній і перехід  на 

триступеневу систему управління» було ліквідовано губернії і губернські 

установи  на території Української РСР і було здійснено перехід на триступеневу 

систему влади, а вся територія Української республіки поділена була на 41 округ.  

В період 1925 - 1931 до нової реформи окружні установи підпорядковувались 

безпосередньо республіканським.  

Триступенева система управління мала забезпечити розвиток народного 

господарства в умовах відбудованого і реконструйованого періоду. У зв’язку  з 

проведенням суцільної колективізації виникли певні нові проблеми.   

XVI з’їзд партії звернув увагу на необхідність посилення сільрад на місцях. 

З’їзд доручив ЦКК-РСІ взяти під особливий нагляд проведення в життя рішення 
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про скасування округів, щоб усі оперативні функції, права і матеріальні ресурси 

округів були передані районам і міським радам [40]. 

У 1932 р. країна перейшла на новий адміністративно-територіальний поділ 

– обласний і районний.  

9 лютого 1932 р. ВУЦВК прийняв постанову «Про утворення областей на 

території УРСР». Згідно цього було утворено 5 областей, як адміністративно-

територіальних одиниць, які здійснювали судову, виконавчу та адміністративну 

владу на своїй території. Це були Київська, Вінницька, Дніпропетровська, 

Одеська та Харківська області. Вся територія Полтавщини ввійшла до останньої.   

З 1937 р. проходить розкрупнення областей на території УРСР. Із 5 

областей, утворених в 1932 р., виділяються нові, в числі яких з постановою 

Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 22 вересня 1937 року утворена 

Полтавська область. Організована вона була  в складі 45 районів та двох міст – 

Полтави і Кременчука, до яких приєднано прилеглі сільради. До складу 

Полтавської області відійшли міста і райони Харківської та Київської областей. 

Від Харківської області відійшов 41 район, від Київської лише 4. Проте, Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1939 р. були утворені Кіровоградська 

і Сумська області. До Кіровоградської області відійшли від Полтавської 2 

райони, до  Сумської також 2 [40]. 

На 15 жовтня 1939 року Полтавська область складалася із 44 районів 

(Додаток Б, рисунок Б.23). З вересня 1941 р. по листопад 1943 р. Полтавщина 

була тимчасово окупована німецько-фашистськими загарбниками. Значна 

частина окупованих земель України була включена до складу так званого 

Рейхскомісаріату «Україна» з центром у м. Рівне. Рейхскомісаріат поділявся на 

генеральні округи, а вони в свою чергу на округи – гебіти, які об’єднували кілька 

районів.  

Територія Київської та Полтавської областей входила до генерального 

округу Київ. Ця генеральна округа поділялась на 29 гебітів. Полтавщина була 

поділена на 12 гебітів.  
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У 1943 р. після визволення від фашистських загарбників територія 

Полтавської області залишилась у складі довоєнних 44 районів [41]. 

Такий адміністративно-територіальний поділ центру сучасної Полтавщини 

залишився і зберігся до 1960 р., проте відбувались деякі зміни  в адміністративно-

територіальному устрої самої Полтавської області, тривало уточнення меж 

всередині районів та перенесення сільрад і окремих населених пунктів із одного 

району в інший. Також  здійснювались деякі зміни назв районів та їх центрів. 

Верховна Рада УРСР 1 березня 1952 р. прийняла постанову у зв’язку із 100-

річчям з дня смерті письменника М. В. Гоголя, з метою увічнення його пам’яті, 

перейменувати Шишацький район Полтавської області в Гоголівський район з 

центром в селі Шишаки. В 1954 році Згурівський та Яготинський райони було 

передано Київській області після відповідного Наказу Президії Верховної Ради 

УРСР. Цього ж року, а саме від 7 січня 1954 р. із частин Київської, Полтавської 

та Кіровоградської областей була утворена Черкаська область, якій було 

передано 6 районів Полтавської області: Гельмязівський, Драбівський, 

Золотінський, Іркліївський, Чорнобаївський, Шрамківський [76]. У 1957 році 

було ліквідовано 2 райони Полтавської області. Петрівсько-Роменський район 

був розділений між Гадяцьким та Лохвицьким районами, а Покрово-

Багачанський – між Лубенським та Хорольським.   

Станом на 1 січня 1960 р. до складу Полтавської області входило 34 

адміністративно-територіальних районів. Полтавська область за 20 років 

втратила 10 районів, 8 з яких було передано іншим областям, 2 – розформовано 

серед районів області (Додаток Б, рисунок Б.24.). 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 серпня 1954р. «Про 

укріплення сільських Рад депутатів трудящих по Полтавській області», а також 

Указами Президії Верховної Ради УРСР від 12 жовтня 1956 р., 19 грудня 1956 р., 

30 серпня 1958 р. та іншими в наступні роки проведено об’єднання низки 

сільських рад, у зв’язку з чим їх кількість на території Полтавської області значно 

скоротилась. Протягом цих років тривало розширення меж сільрад, що 
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супроводжувалось зменшенням їх кількості. На території Полтавщини їх 

кількість зменшилась на 342 [41]. 

Наказом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про 

укріплення  сільських районів  Української РСР» було створено та укріплено до 

розмірів територій виробничих колгоспно-радгоспних управлінь такі райони по 

Полтавській області: Гадяцький, Глобинський, Диканський, Зінківський, 

Карлівський, Кобеляцький, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, 

Миргородський, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Хорольський. 

Території Великобагачанського, Великокринківського, Гоголівського, 

Градизького, Гребінківського, Кишеньківського, Козельщинського, 

Комишнянського, Котелевського, Лазірківськиого, Машівського, 

Нехворощанського, Новосанжарського, Оболонського, Опішнянського, 

Оржицького, Семенівського, Сенчанського, Чорнухинського, Чутівського 

районів були розділені серед старих новоутворених районів [41].  

Реформа  грудня 1962-го «Про укріплення сільських районів Полтавщини» 

не дала бажаного результату через надмірне укріплення районів. Деякі з 

населених пунктів були занадто віддалені від райцентрів, через що організація 

адміністративного самоуправління на місцях велась не належним чином.  

Спираючись на це, Президія Верховної Ради УРСР Наказом від 4 січня 1965 

року постановила внести зміни в адміністративно-територіальний устрій 

Полтавської області. Так, в області було затверджено 19 районів, з яких 5 було 

фактично реставровано із незначними змінами, які проіснували до реформи 

грудня 1962 р., але кількість сільських, селищних та міських рад залишилась 

незмінною. За цим Указом було створено (відновлено): Котелевський, 

Новосанжарський, Оржицький, Семенівський, Чутівський. Відповідно землі 

новоутворених Семенівського та Новосанжарського районів частково 

відновлювались і в межах території центру Полтавщини.  

Але 8 червня 1966 р. черговим Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про 

утворення нових районів Української РСР» було створено ще 6 районів: 

Великобагачанський, Гребінський, Козельщинський, Машівський, 
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Чорнухинський, Шишацький. Але після чергових реформ грудня 1962, січня 

1965 та червня 1966 рр., назавжди зник з карти Полтавської області 

Великокринківський район, територіальні межі якого повністю ввійшли до 

складу Глобинського району [41]. 

Відтак, після останнього новоутворення Полтавська область складалася з 25 

районів (Додаток Б, рисунок Б.25.).  

З 1991 і по 2015 роки, адміністративно-територіальний устрій Полтавської 

області мав такий склад - це 25 районів (Великобагачанський, Гадяцький, 

Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський,  Карлівський, 

Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, 

Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, 

Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, 

Чорнухинський, Чутівський, Шишацький). Станом на (01.01.2015 р.) в області 

налічувалось 15 міст, 5 з яких міста обласного значення Горішні Плавні, 

Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава, 10 міст районного значення, 21 селище 

міського типу, 1814 сільських населених пунктів, які складали 15 міських рад, 21 

селищну раду та 467 сільських рад [22]. Останніми змінами у структурі АТУ 

обалсті (до початку утворення ОТГ), стало зміна статусу одиниць АТУ, так у 

травні 2015 році місто Гадяч отримало статус міста обласного значення, а вже у 

травні 2017 року селище міського типу Решетилівка, отримало статус міста 

районного значення.   

Полтавська область займає друге місце в Україні, після Львівської області, 

за кількістю сільських населених пунктів - 1814. До складу районів входить в 

середньому 69-70 сіл, що об'єднуються в 18-19 сільрад. Середня площа районів 

Полтавської області району - 1150 км². 

Згідно до Схеми планування території Полтавської області [156], існуюча 

мережа населених місць практично задовольняє потреби розселення населення і 

має бути збережена. В той же час система міжселенного обслуговування 

населення потребує розвитку і вдосконалення з урахуванням демографічної 

ситуації. 
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Відповідно до рішень Схеми планування території області, яка прийнята на 

період з 2012 по 2027 рр., кількість сільських поселень, незважаючи на 

скорочення чисельності населення, прийнята на існуючому рівні, виходячи з 

того, що не виключається як подальше розділення великих сіл, сформованих в 

минулі роки шляхом об'єднання розташованих близько одне від одного поселень, 

так і зникнення деяких дрібних поселень. Окремо враховується питання 

переселення частини мешканців Кременчуцького району в зв’язку з розвитком 

великого промислового вузла [156]. 

На сьогодні, реформа децентралізації влади та місцевого самоврядування, 

фактично, розпочала п’ятий історико-географічний зріз існування систем АТУ 

Полтавської області. Формування нової системи АТУ відбувається вже третій 

рік, протягом яких було розпочато укрупнення (добровільне об’єднання) 

адміністративно-територіальних одиниць базового, найнижчого рівня АТУ 

радянської системи – сільських, селищних, міських рад. Основні закономірності 

цього процесу, етапність та його тривалість на прикладі Полтавської області 

детально описано у розділі 4.   

Таким чином, враховуючи останні зміни в адміністративно-

територіальному устрої Полтавської області (зміна статусу населеного пункту, 

об’єднання територіальних громад), станом на 01.01.2018 року система АТУ 

Полтавської області складалася із:  

• 6 міст обласного значення (Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, 

Миргород, Полтава); 

• 10 міст районного значення (Глобино, Гребінки, Заводське, Зіньків, 

Карлівка, Кобеляки, Лохвиця, Пирятин, Решетилівка, Хорол); 

• 20 селищ міського типу; 

• 1814 сіл; 

• 25 районів; 

• 39 об’єднаних територіальних громад,  

• 395 сільських/селищних/міських рад.  
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Висновки до розділу 2 
 

1. Виділення історико-географічних зрізів існування систем 

адміністративно-територіального устрою в досліджені проводилося по окремим 

етапам розвитку території, а не по часовим проміжкам, хронологічно зв’язаними 

з даним історичним джерелом; було досліджено історичні рамки існування 

систем адміністративно-територіального устрою, відповідно до цього виділено 

чотири історико-географічні зрізи існування систем адміністративно-

територіального устрою: розвиток території Полтавщини у давні часи (до XVІ 

ст.); міжколоніальний період (XVІ ст. - середина XVIII ст.); система АТУ за часів 

Російської імперії (середина XVIII ст. – початок ХХ ст.); радянська система АТУ 

(початок ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Адміністративно-територіальний устрій 

кожного зрізу мав свої, якісно відмінні від інших устроїв властивості. Цьому 

сприяла численна кількість адміністративних реформ. Саме вони впливали на 

подальший розвиток території і були в досліджені тим критерієм, на основі якого 

виділялись нові історико-географічні зрізи; на зміни меж адміністративних 

одиниць вищого чи нижчого порядку того чи іншого зрізу також впливали 

адміністративні реформи що були, спочатку, пов’язані з воєнно-політичною 

ситуацією, а потім з колоніальною політикою. Всі адміністративні одиниці 

(князівства, полки, сотні) розглядались, як території бойових одиниць війська, а 

коли Україна почала розглядатись як колонія, для зміцнення царської влади, 

губернська і повітова адміністрація створювались на військовий лад.  

На початку ХХ ст. ліквідовуються губернії та відбувається перехід на нову 

форму адміністративного правління – централізовану.  

Триступенева система управління мала забезпечити розвиток господарства в 

умовах відбудованого і реконструкційного періоду. Проте, ХХ ст. 

характеризується досить інтенсивними змінами адміністративно-

територіального устрою – спочатку утворюється невелика кількість областей, 

потім їх кількість збільшується за рахунок розкрупнення, а в 1932 р. вся країна 

переходить на обласний та районний поділ, який зберігся до 1960 р. Проте, в цей 

час відбувались деякі зміни в адміністративно-територіальному устрої самої 
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Полтавської області, тривало уточнення меж всередині районів та перенесення 

сільрад і окремих населених пунктів із одного району в інший, утворювались 

нові області, до яких Полтавська віддавала свої райони.     

Централізація системи зберігалася до 2015 року – початку реформи 

децентралізації влади та місцевого самоврядування. 

2. До початку реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування 

- система АТУ України являла собою ієрархічну чотирьохрівневу систему 

організації поділу країни, наділених державою відповідними повноваженнями у 

сфері державного управління. Однак, головним її недоліком стало те, що місцеве 

самоврядування було позбавлене повноважень та ресурсів для самостійного 

розвитку своїх територій. Радянська система АТУ стала основною перешкодою 

для проведення ефективних соціально-економічних перетворень за часи 

незалежної України.  

3. За роки незалежності недосконалість системи АТУ лише збільшувалась. 

Наприклад, Конституція України передбачає існування двох типів 

адміністративних одиниць: населені пункти, як адміністративні одиниці (місто, 

селище, село) адміністративні одиниці окружного типу (область, район). 

Невпорядкованість АТУ 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, вище згадану. Відсутність чітких критеріїв 

класифікації населених пунктів, утворення районів, районів у містах також є 

несприятливими чинниками, що гальмують соціально-економічний розвиток. 

При чому ще й відбуваються несумісні явища в системі поділу України, при 

зменшені наявності чисельності сільського населення та кількості сіл, 

відбувається збільшення кількісті сільських рад.  

Ще одним із недоліків радянської системи АТУ є географія розміщення 

адміністративних центрів одиниць АТУ усіх рівнів, що в більшості випадків 

характеризується помітною віддаленістю більш ніж на 100 км райцентрів до 

обласних центрів (таких в Полтавській області 8). Така закономірність 
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спостерігається не лише на обласному та районному рівнях, деякі із сіл віддалені 

від районних центрів більш ніж на 25 км, у деяких районів Полтавської області 

(Глобинський, Кобеляцький, Котелевський) віддаленість сіл до районного 

центру може становити 50 і більше кілометрів. Важливою проблемою системи 

АТУ є недостатнє фінансування сільських рад. Понад половини сільських та 

селищних рад за умов зарахування до їх бюджетів усіх видів податків і зборів, 

що мобілізуються в районах, не можуть забезпечити доходами свої видатки. 

4. Починаючи від 2015 року система адміністративно-територіального 

устрою розпочала чергову трансформацію, яка, фактично, означає початок 

наступного періоду (історико-географічного зрізу) існування систем АТУ 

регіону.   

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [98] 
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, ЯК ОСНОВА 

СУЧАСНОЇ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Комплексна оцінка потенціалу та рівня розвитку районів  

Полтавської області  

 

В методиці оцінки потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів, 

яка була детально описана у розділі 1 (параграф 1.4.), під територіальним 

таксоном можна розуміти одиницю адміністративно-територіального устрою, 

яка має відноситься до другого рівня АТУ області. У системі АТУ Полтавської 

області другого рівня, можна виділити наступні територіальні таксони, які в 

окремих випадках об’єднують адміністративні райони та території, 

підпорядковані містам обласного значення.  

Перелік та структура територіальних таксонів, в межах яких надалі 

здійснювався аналіз, наводиться в додатках (Додаток В, таблиця В.1.). Такий 

перелік одиниць АТУ другого рівня був обраний не випадково. Оскільки, 

інформацію щодо соціально-економічного розвитку одиниць АТУ першого рівня 

– сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, зібрати 

практично не можливо, для проведення комплексної оцінки був обраний саме 

аналіз другого рівня одиниць АТУ.    

Відповідно до методики виконання схеми планування території області, для 

аналізу соціально-економічного розвитку окремих територіальних таксонів 

запроваджена система показників, яка враховує особливості розвитку соціально-

економічного комплексу області, а також наявна інформаційно-статистична база. 

У дослідженні, всі статистичні дані були отримані із статистичних щорічників 

Полтавської області [150-154]. 
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Як було зазначено у параграфі 1.4., загалом, система показників, за якими 

проводить оцінка потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів, 

складається із двох блоків:  

1) перший блок показників характеризує потенціал розвитку окремих 

територіальних таксонів;  

2) другий – характеризує досягнутий рівень розвитку кожного 

територіального таксону.  

Сам індикативний показник розраховується шляхом порівняння значення 

середньодержавного показника до значення цього ж показника в районі [98].  

До першого блоку (потенціал розвитку) відносять показники [98, 111]: 

1. Зручність транспортно-географічного положення. 

2. Природно-ресурсний потенціал; 

3. Основні фонди. 

4. Рівень розвитку транспортної мережі. 

5. Трудовий потенціал. 

Отже, аналіз показників, які характеризують транспортно-географічне 

положення показав, що найбільш зручне положення мають: обласний центр (м. 

Полтава), Полтавський район, райони які займають сусідське положення 

стосовно нього. Загалом індекс зручності транспортно-географічного положення 

зменшується прямо пропорційно з віддаленням від обласного центру – 

найвіддаленіші райони від обласного центру мають найменший індекс ТГП. 

(Додаток В, рисунок В.1., таблиця В.2.). 

Показники вартості природно-ресурсного потенціалу та його структури у 

районах області були розраховані на основі вихідних даних та методики 

запропонованої професором В.П. Руденком [137]. 

В результаті проведеного аналізу отримані наступні значення потенціалу 

для окремих територіальних таксонів Полтавської області (Додаток В, рисунок 

В.2., В.3., таблиця В.3., В.4.). 

Загалом середньообласний індекс природно-ресурсного потенціалу (далі –

ПРП) становить 0,99, тобто дорівнює середньодержавному. Однак деякі райони 
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області мають суттєво вищі індекси ПРП. Це райони: Кременчуцький та 

Козельщинський Полтавський райони. Високому індексу ПРП ці райони 

завдячують завдяки: мінеральній сировині, яка залягає в межах району у вигляді 

покладів залізної руди.  

Найнижчі показники потенціалу мають Оржицький, Семенівський. 

Глобинський, Козельщинський, Кобеляцький райони. Це південні райони 

області, вони найменш заліснені і не мають на своїй території промислово 

важливих покладів мінеральної сировини. 

Середній показник фондоозброєності області є дуже малий, і є вдвічі 

меншим за середньо державний. Лише два таксони області мають вищий за 

середній показник фондоозброєності – Кременчуцький район та місто Полтава. 

Решта таксонів мають цей показник меншим за 0,5. Для області характерні значні 

відмінності по даному показнику. Різниця між таксоном з найкращим 

показником фондозабезпеченості (м. Полтава - 1,84) і найменшим 

(Чорнухинський – 0,07) – становить 26 разів. Кременчуцький район та місто 

Полтава – найбільші міста області, промислові центри, відповідно до цього і 

мають високі показники фондоозброєності. Решта районів області мають 

незначні основні фонди, переважна більшість яких складають споруди, та 

автомобільний транспорт (Додаток В, рисунок В.4., таблиця В.5.). 

Трудовий потенціал. Середній показник по області є значно меншим від 

середньо державного – 0,84. Це означає, що область не в повній мірі забезпечена 

трудовими ресурсами. Згідно до даних Схеми планування території Полтавської 

області [156], в цілому область має найнижчі (від’ємні) показники смертності 

населення серед усіх областей країни, яке навіть за оптимістичним прогноз 

населення до 2036 року ще скоротиться на 125 тис. чоловік. Реалістичним 

прогнозом це число становить майже 200 тис. чоловік [156]. Даний прогноз 

свідчить про те, що рівень забезпеченості трудовими ресурсами в області буде 

зменшуватись. Найвищий рівень трудового потенціалу мають таксони: 

Кременчуцький район, місто Полтава та Полтавський район. Всі таксони мають 

в своєму складі, або власне є обласними містами. Через це в них показники 
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потенціалу є найбільшими по області та дорівнюють середньо державним. В 

решти районів області показник рівня забезпеченості коливається в межах 

значення індексу від 0,86 до 0,79, тобто майже однаковий по всіх територіальних 

таксонах.  

Визначення загального індексу потенціалу розвитку кожного 

територіального таксону проводиться на основі отримання середньозваженого 

показника. Зважування виконується на основі кореляційного аналізу.  

Отже, перший блок показників дозволив визначити ступінь потенціалу для 

розвитку кожного територіального таксону (адміністративного району) на 

теперішній період та в майбутньому (на певний розрахунковий період).  

Загалом, високий потенціал мають територіальні таксони, які зосереджені 

навколо обласного центру та Кременчуцького промислового вузла (Додаток В, 

рисунок В.6.). Переважна більшість районів центру мають середній потенціал 

для розвитку. В таких таксонах знаходяться великі промислові підприємства, 

краще розвинена соціальна інфраструктура. Можна припустити, що 

територіальні таксони з високим та середнім потенціалом для розвитку 

формують так звану центральну планувальну вісь регіону. Низький потенціал 

для розвитку мають територіальні таксони периферії півдня та півночі регіону – 

таксони, що найбільше віддалені від центральної планувальної осі.  

Другий блок показників (рівень розвитку) включає наступні показники: 

1. Рівень розвитку соціальної інфраструктури. 

2. Рівень соціального розвитку. 

3. Рівень економічного розвитку. 

4. Стан навколишнього середовища. 

5. Рівень містобудівний розвитку. 

Середні показник соціальної інфраструктури по області становить 0,64. 

Якщо показник забезпеченості житловою площею по всіх районах в середньому 

навіть перевищує загальнодержавний, то по інших показниках дещо інша 

ситуація. Найгірша ситуація в показника будівництва нового житла. В деякий 

району він наближений до нуля (Чутівський 0,14. Чорнухинський 0,04) або 
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взагалі відсутній – Семенівський район. Найвищі показники розвитку соціальної 

інфраструктури мають місто Полтава (1,51), Лубенський (1,14), Кременчуцький 

та Миргородський райони. В останніх двох показник дорівнює середньо 

державному. В решти районів області цей показник коливається в межах від 0,43 

(Чутівський, Семенівський, Машівський райони) до 0,67 (Глобинський, 

Пирятинський, Полтавський райони), що вказує на те, що соціальна 

інфраструктура в районах області є не досить розвиненою та потребує 

реформування (Додаток В, рисунок В.7., таблиця В.7.). 

Середньо обласний показник соціального розвитку становить 0,84. Однак 

лише чотири райони області Полтавський, Кременчуцький, Миргородський, 

Лубенський та місто Полтава мають середні та вище середнього показники 

соціального розвитку. Найбільший в Кременчуцькому районі – 2,53. Звідси 

виходить, що лише найбільші міста області та їх райони мають високий рівень 

соціального розвитку.  Це говорить про те, що лише в містах та їх пригородах 

рівні заробітної плати та безробіття є вищими за середньо державні. Решта 

районів переживає період глибокої кризи, про що говорить низький показник 

рівня соціального розвитку, який знаходиться в межах від 0,56 до 0,81.  Найгірша 

ситуація в Чорнухинському (0,56), Семенівському (0,62), Оржицькому (0,63) 

районах. Саме в цих районах найвищі показники безробіття. (Додаток В, рисунок 

В.8., таблиця В.8.). 

Лише вісім таксонів області мають середні та високий рівні економічного 

розвитку. Середній рівень мають Диканський, Глобинський та Лохвицький 

райони. Ще п’ять  таксонів області має високий рівень економічного розвитку. 

Це Шишацький, Машівський, Гадяцький райони, в яких добре розвинута нафто- 

газовидобувна промисловість, працюють деякі підприємства зі зберігання нафти 

на скрапленого газу; місто Полтава – обласний центр та Кременчуцький таксон 

(має найбільший показник рівня розвитку – 4,08), в склад якого входять 

промисловий гігант місто Кременчук з великою кількість промислових об’єктів 

та місто Горішні Плавні, на території якого експлуатується родовище залізних 

руд. Решта районів області є мало промислово розвиненими, на території 
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кожного працює по декілька промислових підприємств (Додаток В, рисунок В.9., 

таблиця В.9.).  

Загалом, стан навколишнього середовища в області задовільний, а його 

показник в деякий районах перевищує тисячі разів, і в середньому вищий від 

загальнодержавного в 5-10 разів. Це говорить про те, що забруднення атмосфери 

та накопичення твердих відходів в районах області майже не відбувається. 

Найгірша ситуація в Кременчуцькому районі, на території якого знаходяться 

виробничі потужності Полтавського гірничо-збагачувального заводу, шлаки та 

відходи якого накопичуються на території спеціальних звалищ, що знаходять на 

території району. Такою, що дорівнює загальнодержавним показникам є 

ситуація в Шишацькому та Лохвицькому районах. На території спеціальних 

звалищ яких зберігаються відходи вже не працюючих промислових підприємств 

нафтопереробної галузі (м. Кременчук) та спиртової (м. Заводське) (Додаток В, 

рисунок В.10., таблиця В.10.). 

Середньообласний показник рівня містобудівного розвитку становить 

0,46. Це найнижчий середній показник серед усіх показників потенціалу та рівня 

розвитку. Приблизно в усіх районах області на половину нижче від середньо 

державних показники щільності забудови, рівня урбанізації та щільності 

населення. Середній показник містобудівного розвитку в 15 таксонах з 26-ти не 

перевищує 0,5, і коливається в межах від 0,3 (Машівський, Чорнухинвський, 

Семенівський райони) до 0,59 (Пирятинський, Гребінківський райони. Близькі 

до загальнодержавного показника значення в Лубенському (0,82) та 

Миргородському (0,70) районах, які в своєму складі мають міські території. 

Найвищі показники фіксуються в Кременчуцькому районі (2,45) та в місті 

Полтава (38,85) (Додаток В, рисунок В.11., таблиця В.11.). 

Визначення загального індексу рівня розвитку кожного адміністративного 

району проводиться аналогічно попередньому індексу загального потенціалу – 

на основі отримання середньозваженого показника. Зважування виконується на 

основі кореляційного аналізу.  
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Отже, другий блок показників визначив рівень розвитку кожного району, 

використовуючи той потенціал розвитку, який зосереджений на його території. 

(Додаток В, рисунок В.12.).  

Для того, щоб здійснити комплексний аналіз стану та прогнозу розвитку 

кожного територіального таксону та регіону в цілому, необхідно: порівняти 

загальний індекс потенціалу кожного таксону та загальний індекс рівня розвитку 

кожного таксону. Такий комплексний аналіз двох блоків показників забезпечує 

виявлення існуючих в області проблем розвитку та дозволяє створити підґрунтя 

для розробки заходів по їх вирішенню.  

Проведений аналіз потенціалу та рівня соціально-економічного розвитку 

окремих адміністративно-територіальних одиниць  Полтавської  області 

дозволяє розділити їх на декілька типів (Додаток В, рисунок В.13., таблиця В.12., 

В.13.) [98]: 

1 тип. Таксони з високим показником потенціалом та високим рівнем 

соціально-економічного та містобудівного розвитку – мають лише місто Полтава 

та Кременчуцький район. Тільки в цих територіальних таксонах завдяки 

високому потенціалу територія має високий рівень розвитку. Обоє територіальні 

таксони мають в своєму складі міста обласного підпорядкування, є найбільшими 

за населенням і найбільш економічно розвинуті, завдяки концентрації основних 

підприємств області, трудового потенціалу, хорошого географічного 

розташування;  

2 тип. Таксони із високим потенціалом та низьким рівнем розвитку. До 

цього типу входить Полтавський район. Саме на цей район повинна бути 

сконцентрована основна увага в стратегії розвитку області. Оскільки маючи 

високий потенціал, рівень розвитку в ньому залишається на низькому рівні; 

3 тип.  Таксони з середнім показником потенціалу та середнім рівнем 

соціально-економічного та містобудівного розвитку мають такі таксони: 

Гадяцький, Лубенський, Миргородський, Шишацький, Машівський. Перші три 

райони своїми центрами мають міста обласного підпорядкування, що дозволяє 

раціонально використовувати той потенціал, яким володіють ці райони. На 
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території Шишацького та Машівського районів зосереджені значні запаси 

мінеральної сировини – нафти і природнього газу, які активно експлуатуються, 

також на території районів досить розвиненим є сільське господарство;   

4 тип. Таксони із середнім показником потенціалу та низьким рівнем 

соціально-економічного та містобудівного розвитку –  Хорольський, 

Карлівський, Великобагачанський, Гребінківський, Чутівський. Маючи середній 

потенціал для розвитку господарства та соціальної сфери рівень розвитку цих 

районів є низьким. Саме на розвиток цих районів повинна бути направлена 

майбутня програма розвитку області;   

5 тип. Таксони з низьким показником потенціалу та низьким рівнем 

соціально-економічного та містобудівного розвитку – Глобинський, 

Диканський, Зінківський, Кобеляцький, Котелевський, Лохвицький, 

Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Решетилівський, Семенівський, 

Чорнухинський. Дані таксони мають найнижчий потенціал та рівень розвитку, 

на їх території доцільно розвивати підтримуючі галузі господарства для аграрних 

регіонів та підвищувати рівень містобудівного та соціального розвитку. 

З метою вирівнювання значних розбіжностей у соціально-економічних 

характеристик окремих районів у Схемах планування території областей 

розробляються рекомендації щодо перспективного розвитку кожного їх виду, 

пропозиції щодо раціонального використання їх територіальних ресурсів.  

Оцінка потенціалу та рівня розвитку територіальних таксонів Полтавської 

області, в досліджені були проведені для того, щоб визначити потенціал та рівень 

розвитку кожного із районів та міст обласного значення. Це дасть змогу у 

майбутньому визначити скільки на території району може бути утворено 

спроможних територіальних громад. Склад та територія яких дозволять 

здійснювати всі власні та делеговані державою повноваження.   
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3.2. Система розселення області 
 

Для розуміння сучасних процесів організації системи адміністративно-

територіального устрою області необхідно приймати також до уваги питання 

дослідження організації системи розселення області, які досить ґрунтовно були 

описані та дослідженні у Схемі планування Полтавської області [156].  

Враховуючи, що територіальна організація розселення, як складний 

суспільно-географічний процес, розвивається під впливом географічних 

(економіко-географічне положення, природні умови та природні ресурси), 

економічних, соціальних, екологічних та демографічних чинників, моделювання 

створення та розробки Перспективного плану  формування територій громад 

Полтавської області було здійснено з урахуванням проведеної оцінки рівня 

розвитку адміністративних районів за соціально-економічними, містобудівними 

та ресурсними показниками (детальніше у розділі 4). Адміністративно-

територіальні одиниці наближені за якісними показниками об’єднані в 

економічно збалансовані територіальні групи, в межах яких може бути 

відтворена бажана функціонально-просторова єдність поселень і створюються 

умови для формування територіальних системи з більш ефективною 

організацією виробництва та розселення населення. 

Система розселення Полтавської області побудована за ієрархічним 

принципом визначення систем та їх центрів міжобласного, обласного, 

міжрайонного та районного рівнів.  Згідно Генеральної схеми планування 

території України, затвердженої 7 лютого 2002 року Законом України «Про 

Генеральну схему планування території України», Полтавська область разом із 

Харківською та Сумською областями, входить до складу Харківської 

міжобласної системи розселення з центром в м. Харкові і утворює Полтавську 

обласну систему розселення з центром в м. Полтаві [27]. 

Полтавська обласна система розселення представлена 1838 поселеннями (в 

тому числі: 15 міст, 21 селищ міського типу і 1802 сільських населених пунктів), 

в яких проживає 1479,91 тис. осіб. В адміністративному відношенні область 

поділена на 25 адміністративних райони і включає шість міст обласного 
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підпорядкування: Полтаву, Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород та 

Гадяч [156]. 

В місті Полтава, згідно із Схемою планування території Полтавської області 

[156], для забезпечення обслуговування населення обласної системи розселення 

у 2-3-годинній доступності до її центру, передбачений розвиток комплексів 

громадського обслуговування населення, що задовольняють спеціалізовані 

соціально-культурні запити населення, які в певній мірі дублюють функції 

центру міжобласної системи розселення (м. Харкова), а саме це наявність 

багатопрофільних університетів та інститутів, наукових центрів, театрів, 

вузькоспеціалізованих медичних закладів.  

Для забезпечення одногодинної доступності населення до комплексу 

установ епізодичного, стандартного і, частково, спеціалізованого 

обслуговування, передбачене формування мережі міжрайонних систем 

розселення. Крім обласного центру, центрами міжрайонних систем розселення 

Генеральною схемою України визначені, як правило, міста  обласного 

підпорядкування з мінімальною чисельністю населення 40-50 тис. чол. та зоною 

впливу – 300-600 тис. чол. Відповідно до Генеральної схеми України, яка була 

затверджена 2003 р. [27], в межах Полтавської області було визначено 

формування 3-х міжрайонних систем розселення (МРСР): Полтавської – в складі 

13 районів (Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, 

Кобеляцький, Котелевський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, 

Полтавський, Решетилівський, Чутівський, Шишацький);  Кременчуцької – в 

складі 4 районів (Глобинський, Козельщигський, Кременчуцький, 

Семенівський); Лубенської – в складі 8 районів (Гадяцький, Гребінківський, 

Лохвицький, Лубенський, Оржицький, Пирятинський, Чорнухинський, 

Хоролський), детальніше у таблиці 3.1. (Додаток Г, рисунок Г.1.).  
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Таблиця 3.1. 

Структура Полтавської  обласної СР за чисельністю населення  та 

територією (згідно Генеральної Схеми планування території України) 

 

Міжрайонні 

системи 

розселення 

Кількість 

районних 

СР 

Територія Населення 

тис.км2 
% від 

області 

тис. 

осіб 

%  від 

області 

Полтавська 13 14,26 49,60 814,46 49,96 

Кременчуцька 4 5,96 20,76 447,89 27,48 

Лубенська 8 8,53 29,64 467,75 22,56 

Полтавська 

обл. 
25 28,75 100 1630,09 100 

Джерело: розроблено автором на основі [102,156] 

 

З вище наведеної таблиці  видно, що при плануванні системи розселення 

Полтавської області були допущенні значні неточності та диспропорції. 

Полтавська МРСР займає майже половину території та зосереджує половину 

населення області. Значна частина районів віддалена від її центру, що 

спричиняло б значні незручності для населення в процесі організації та наданні 

їм послуг. Також було знівельовано значення м. Миргорода, як потужного 

центру системи розселення, що поширює свій плив на центр та північ області.    

Ці та інші зауваження, виявлені у процесі здійснення моніторингу 

Генеральної схеми планування території України, враховуючи зміни у 

тенденціях розвитку міжрайонних систем розселення, при розробці Схеми 

планування території Полтавської області у 2012 р., дозволили прийти до 

висновку про необхідність коригування їх меж та структури системи розселення 

Полтавської області. Відповідно до цього, при розробці та плануванні системи 

розселення області Схеми планування території Полтавської області у 2012 р., 

було обґрунтовано виділення ще однієї МРСР - Миргородської, до якої увійшли 

Великобагачанський, Гадяцький, Лохвицький, Миргородський та Шишацький 

райони [87] (Додаток Г, рисунок Г.2.). 
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Таблиця 3.2. 

Структура  Полтавської обласної СР за чисельністю населення  та 

територією (згідно Схеми планування території Полтавської області ) 

Міжрайонні 

системи 

розселення 

Кількість 

районних 

СР 

Територія Населення 

тис.км2 
% від 

області 

тис. 

осіб 

%  від 

області 

Полтавська 9 8,98 31,2 638,96 39,2 

Кременчуцька 5 7,52 26,1 510,19 31,3 

Лубенська 6 5,56 19,3 234,72 14,4 

Миргородська 5 6,26 21,7 246,13 15,1 

Полтавська 

обл. 
25 28,75 100 1630,09 100 

Джерело: розроблено автором на основі [102,156] 

 

Основними факторами виділення нової міжрайонної системи розселення 

Полтавської області стали [156]:  

1.  Демографічний. Місто Миргород, так як і Лубни є великим центром 

системи розселення Полтавської області з населенням близько 45 тис. осіб 

(населення Лубен складає близько 50 тис. осіб); 

2. Адміністративний.  

В адміністративній структурі Миргород, так як і Полтава, Кременчук та Лубни – 

місто обласного підпорядкування. І подальше його перебування в Лубенській 

МРС сприяло б розвитку біполярності цієї МРС, де і Лубни і Миргород 

виконували одні функції.  

3. Адміністративно-побутового обслуговування. В м. Миргороді вже 

зосереджені та розміщені центри надання адміністративних послуг для 

населення як Миргородського району, так і для населення інших районів – 

Великобагачанського, Шишацького.  

4. Транспортної доступності. Місто є транспортним вузлом, що 

обслуговує райони центру та півночі області. 
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Рисунок. 3.1. Миргородська міжрайонна система розселення 

Джерело: розроблено автором на основі [102,156] 

5. Територіальної віддаленості. Відстань від північних районів області  

(Гадяцького та Лохвицького) ближча до Миргорода, ніж до Лубен, Шишацького 

та Великобагачанського, ніж до Полтави.  

 Віднесення вище перелічених районів до Миргородської системи 

розселення, дозволило зменшити  навантаження на Лубни та Полтаву у сфері 

надання адміністративних послуг, соціально-побутового обслуговування 

населення.  

Також були змінені межі Кременчуцької системи розселення. До її складу 

було включено Кобеляцький район, соціально-економічний розвиток якого 

більше пов’язаний із Кременчуком, ніж із Полтавою.  
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Це дозволило: 

1. Розвантажити Полтавську міжрайонну систему розселення, до складу 

якої входило спочатку чи не половина районів області; 

2. Об’єднати всі південні райони області в єдину систему розселення, яку 

вони і складають фактично; 

3. Збільшити значення соціально-економічних зв’язків Кобеляцького 

району із Кременчуком. 

Якщо розглянути карти одногодинної транспортної доступності до центрів 

МРС (Додаток Г, рисунок Г.3.), то з них видно, що нова, запропонована автором 

роботи система розселення Полтавської області з поділом на 4 МРС, є більш 

адаптована до умов сучасності та може краще задовольнити  потреби населення 

області у наданні всіх видів соціально-побутових, культурних послуг та інших 

ресурсів, необхідних для повноцінного їх розвитку. На території області стало 

значно менше території поза межами зон 1-но годинної транспортної 

доступності.  

Таким чином, найбільшою за площею (9,08 тис. км2) поселенським (647 

одиниць) та демографічним (579,40 тис. осіб) потенціалами є Полтавська 

міжрайонна система розселення. Найбільш заселеною є Миргородська 

міжрайонна система розселення - 71 поселення на 1000 км2 території, що 

обумовлено найбільш раннім розвитком поселень та масовим заселенням цих 

районів в XV-XVII ст. Водночас, найнижча густота поселенської мережі 

характерна для Кременчуцької системи (60 поселень), що обумовлено  високим 

рівнем сільськогосподарського освоєння території, найбільшою середньою 

людністю сільських населених пунктів (339 чол.) та нижчим освоєнням території 

в період найбільшого заселення південної частини області. Найбільшу середню 

людність одного поселення має Полтавська міжрайонна система (1 тис. осіб), що 

пояснюється розміщенням в ній обласного центру, найменшу Миргородська 

(0,21 тис. осіб) [102,156].   

За даними Схеми планування території Полтавської області [156], на даний 

час на території Полтавської області 1838 населених пунктів, з яких 36 міських 
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населених пунктів (із яких 21 смт) та 1781 сільських населених пунктів. На 

перспективу чисельність населених пунктів Полтавської області буде зменшено, 

при чому кількість міських населених пунктів залишиться незмінною 36, а 

зменшиться кількість сільських населених пунктів та становитиме на 

перспективу 1779 одиниць [156]. 

Значні особливості структури міжрайонних систем розселення вказують на 

їх різні стадії формування. Міжрайонні системи розселення за ступенем 

сформованості можна віднести до 2 типів: сформовані (Полтавська, 

Кременчуцька) та ті, що формуються (Лубенська та Миргородська). У зв’язку з 

цим виникає необхідність застосування диференційованого підходу до 

вирішення проблем їх розвитку. Так, для Полтавської та Кременчуцької систем 

актуальним буде стримування розвитку центру і стимулювання інших поселень, 

для Лубенської та Миргородської систем – зміцнення економічного та 

соціального рівня розвитку центрів. 

Проектні пропозиції схеми планування стосовно поліпшення системи 

розселення спрямовані на підвищення ролі віддалених від обласного центру 

малих міст – форпостів урбанізації, з яких розпочинається процес введення 

стандартів якості соціальної інфраструктури.  

Окрім виділення міжрайонних систем розселення на основі дослідження 

міжселенських зв’язків міжрайонного та районних рівнів було визначено: 

1) місто Полтава виконує і буде виконувати надалі роль центру 

Полтавської обласної, міжрайонної та районної систем розселення.  

2) до центрів міжрайонних систем розселення, які формуються в межах 

планувальних районів,  віднесені: м. Кременчук (Кременчуцький планувальний 

район); м. Лубни (Лубенський планувальний район), м. Миргород 

(Миргородський планувальний район).  

3) в межах систем розселення виявлені міжселенські зв’язки міжрайонного 

рівня, які визначили підцентри міжрайонних систем розселення [156]: 

• м. Карлівка – Полтавська міжрайонна система розселення; 

• м. Горішні Плавні – Кременчуцька міжрайонна система розселення; 
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• м. Хорол, м. Пирятин – Лубенська  міжрайонна система розселення; 

• м. Гадяч – Миргородська міжрайонна система розселення. 

Наступними в ієрархії є 25 районних систем розселення, що відповідають 

адміністративним районам області. В межах цих систем формуються місцеві 

(первинні) системи розселення на основі адміністративно-територіальних 

одиниць нижчого рівня, що забезпечить наявність відповідних інституцій для 

місцевого управління, зокрема, в галузі надання соціальних послуг сільському 

населенню [156]. 

Районні системи розселення відрізняються за параметрами. Найбільшою за 

площею є Глобинська система, найменшими – Гребінківська, Чорнухинська 

системи. За демографічним потенціалом найбільшою є Полтавська система, а 

найменшою – Чорнухинська РСР. Функції центрів виконують адміністративні 

центри районів (15 міст і 21 селище міського типу). Серед міст 10 – районного 

підпорядкування, 5 – обласного, серед них – обласний центр: м. Полтава. 

Системи, в яких центр – місто обласного підпорядкування, в соціально-

економічному аспекті більш сформовані порівняно з іншими системами, це 

Полтавська, Кременчуцька, Лубенська, Миргородська [156]. 

Оскільки велика частка сільського населення мешкає в населених пунктах, 

які розташовані за межами  нормативної транспортної доступності райцентрів, в 

кожному адміністративному районі визначені населені пункти, які будуть 

виконувати роль підцентрів районних систем розселення (Додаток Г, Таблиця 

Г.1).   

У таких районах, як Гребінківський, Карлівський, Машівський, 

Пирятинський, Чорнухинський підцентри систем розселені відсутні.  

Дослідження центрів та підцентрів районних систем розселення дозволяє 

визначити ті населені пункти, які у майбутньому можуть бути визначенні як 

центри ОТГ. Оскільки, такі населені пункти мають можливість забезпечити 

обслуговування населення на тому рівні, що і в районних центрах до цього. 
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3.3. Аналіз структури населених пунктів області та їх функціональна 

типізація 

 

Розвиток міських населених пунктів  

Серед категорій міських поселень в області переважають так звані малі 

міста, населені пункти з чисельністю населення від 10,0 до 50,0 тис. осіб 

(сумарно близько 90%). За кількістю населення найбільшу частку у відсотковому 

співвідношенні займають так звані середні міста з чисельністю населення більше 

100,0 тис. осіб (близько 58 %), та населені пункти від 10,0 до 50,0 тис. осіб (23,6 

%). Розподіл населення по основних групах міських поселень за чисельністю 

населення наводиться у таблиці нижче [156]. 

Таблиця 3.3. 

Розподіл чисельності наявного населення Полтавської області  

по групах міських поселень, 2012 

Категорія за 

населенням 

Кількість 

населених 

пунктів 

Частка від 

загальної 

кількості 

населених пунктів 

Чисельність 

наявного 

населення 

Частка населення в 

загальній кількості 

населення 

0-2000 1 2,7 1724 0,2 

2000-5000 10 27,8 31768 3,5 

5000-10000 11 30,6 79904 8,8 

10000-50000 11 30,6 214745 23,6 

50000-100000 1 2,8 54348 5,9 

100000 і вище 2 5,5 525847 58,0 

Всього 36 100 908336 100 

Джерело: розроблено автором на основі [156] 

Як видно з наведеної таблиці, в області переважають малі міські поселення 

(міста та селища міського типу) з населенням від 5,0 до 10,0 тис. та міста з 

населенням від 10,0 до 50,0 тис. Їх загальна кількість становить 22 одиниці (2/3 

від загальної кількості міст), але частка населення в них складає лише 33%. 

Надмірна концентрація населення у двох найбільших містах Полтаві та 

Кременчукі негативно впливає в цілому на розвиток системи розселення 

Полтавської області.  
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На підставі здійсненого аналізу поселенської структури області можна 

зробити висновок про її недосконалість. В області переважають малі поселення, 

які, як правило, не мають на сьогоднішній день достатньої самостійної 

економічної бази для подальшого розвитку. Обласний центр розташований 

ексцентрично по відношенню до більшості адміністративних районів. 

Недостатня роль середніх міст, які мають відігравати стабілізуючу роль у 

розвитку регіону. 

Функціональна типізація міських населених пунктів. 

Іншим напрямком управління розселенням та розвитком міст є визначення 

їх функціональної типізації за географічним положенням та господарськими 

функціями. На сьогодні існують наукові концепції функціонально-господарської 

типізації міст Ю. Палеха, 2007 [111], Ю. Пітюренко, 1972 [125]; В. Ковтун та А. 

Степаненко, 1990 [64]. З цією метою здійснена комплексна функціональна 

типізація міських поселень Полтавської області за господарськими функціями та 

географічним положенням. Зокрема, були досліджені трудовий потенціал міст та 

їх зайнятість, проведено аналіз господарчого профілю та розвитку галузь 

господарства. При цьому було виділено наступні типи міст за господарськими 

функціями [156]:  

• поліфункціональні (багатофункціональні) центри; 

• монофункціональні центри;  

• новопромислові центри;  

• залізничні вузли;  

• агропромислові центри; 

• курортно-рекреаційні центри. 

Поліфункціональні центри включають великі та середні міста із 

розгалуженою галузевою структурою виробничого комплексу та розвинутою 

ринковою інфраструктурою. У межах області до таких центрів відноситься 

обласний центр Полтава та місто Кременчук.  
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Монофункціональні центри  малі міста області, в яких розвиваються одна 

або декілька галузей промислового виробництва, це Лубни, Пирятин, Гадяч, 

Глобино, Карлівка, Хорол, Зіньків, Заводське.  

Новопромислові центри  мають сприятливі умови для господарського 

розвитку внаслідок розвитку інвестиційно-привабливих виробництв (видобуток 

корисних копалин). До таких міст у межах області можна віднести Горішні 

Плавні. 

Значний вплив на розвиток населених пунктів у сучасних умовах 

здійснюють транспортно-розподільчі функції, які формуються у поселеннях, які 

є  залізничними вузлами (Гребінка, Ромодан).  

Серед населених пунктів області найбільша за чисельністю є категорія 

агропромислових центрів: Лохвиця, Семенівка, Велика Багачка, Решетилівка, 

Кобеляки, Козельщина, Нові Санжари, Котельва, Машівка, Чутове, Чорнухи, 

Шишаки, Диканька, Оржиця, Скороводове, Градизьк, Опішня, Комишня, всього 

17. Виробничою базою цих населених пунктів є переважно харчова та легка 

промисловість.  

Курортно-рекреаційні центри – Миргород.  

Завдяки проведеному аналізу населених пунктів,  можна  здійснити їх 

комплексну типізацію (таблиця 3.5.). Типи міських поселень області відображені 

також на карті (Додаток Г, рисунок Г.1.). 

Таблиця № 3.5. 

Функціональна типізація міст Полтавської області 

Групи поселень 

за чисельністю 

населення, тис. 

осіб 

За господарськими функціями 

поліфунк

ціональні 

центри 

монофунк

ціональні 

центри 

залізничні 

вузли 

новопроми

слові 

центри 

агропромисл

ові центри 

курортно-

рекреаційні 

центри 

Більше 100 2 - - - - - 

50 − 99,9 - - - 1 - - 

20 − 49,9 - 2 - - - 1 

10 − 19,9 - 5 1 - 3 - 

5 − 9,9 - 1 - - 10 - 

до 5 - - 1 - 4 - 

Разом 2 8 2 1 17 1 

Джерело: розроблено автором на основі [156] 
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Функціональна типізація міст області дозволяє визначити основні напрямки 

їх господарського та містобудівного розвитку [156].   

Для поліфункціонального центру у подальшому необхідно використовувати 

переваги його адміністративно-управлінської ролі та транспортно-географічного 

положення, активно розвивати нові форми територіально-економічного 

господарювання. 

У монофункціональних центрах потрібно розвивати інші галузі 

господарства та прямувати до переходу в полі функціональні центри шляхом 

модернізації існуючих підприємств, розширенні їх виробництва, створені нових 

підприємств.  

Розвиток новопромислових центрів має базуватися на наявності 

сприятливих сировинних та енергетичних  факторів, створенні тут нових 

підприємств, активного залучення інвесторів. 

Розвиток залізничних вузлів має здійснюватися на посиленні виконання 

областю транспортно-комунікаційних функцій у рамках розбудови 

міжнародного транспортного коридору Європа-Азія [27]. 

Розвиток агропромислових центрів базуватиметься на посиленні виконання 

ними ролі важливих центрів переробки сільськогосподарської продукції у зоні 

товарного виробництва. 

До І типу належить переважно крупні та великі багатофункціональні міста, 

в Полтавській області це: Полтава, Кременчук, Лубни - міста, в яких 

передбачається структурно-технологічна перебудова виробничої бази з 

виведенням з експлуатації шкідливих виробництв, оптимізацією структури 

землекористування, екологічною реабілітацією міських територій, а також 

нарощуванням науково-інформаційної сфери та розвитку соціально-культурного 

потенціалу. 

ІІ тип – міста-курортні центри – Миргород, де передбачається на 

перспективу регламентація розвитку із забороною будівництва нових та 

розширення існуючих промислових підприємств, не пов’язаних із задоволенням 
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потреб відпочиваючих і місцевого населення або таких, що можуть негативно 

впливати на природні лікувальні фактори. 

ІІІ тип – малі та середні міста – м. Горішні Плавні, де передбачається 

формування районних центрів виробництва та соціально-культурного 

обслуговування з активізацією соціально-економічного розвитку за рахунок 

використання вигід розташування в приміській зоні великого міста та виносу з 

них філій, цехів, дочірніх фірм, а також розвитку металургійного виробництва. 

ІV тип – малі міста – м. Пирятин, м. Хорол, де передбачається формування 

районних центрів виробництва та соціально-культурного обслуговування з 

активізацією соціально-економічного розвитку за рахунок розвитку переважно 

туристських функцій із збереженням та припустимого господарського 

використання об’єктів культурної спадщини, обмеженням його господарської 

діяльності на територіях історичних ареалів населених пунктів. 

V тип – малі міста – центри сільськогосподарських районів, в яких 

подальше нарощування їх соціально-економічного потенціалу пов’язано 

переважно з розвитком підприємств сільськогосподарського виробництва та 

закладів з обслуговування сільського населення. До цієї групи належать Гадяч, 

Глобине, Гребінка, Карлівка, Кобеляки, Лохвиця. 

VІ тип – монофункціональні міста, стабілізація соціально-економічного 

стану яких передбачається за рахунок урізноманітнення економічної бази 

(Зіньків, Заводське).   

Становлення ринкових умов призвело до зниження інтенсивності 

системоутворюючих господарських зв’язків, зниження рівня розвиненості 

обслуговуючих функцій малих міст по відношенню до прилеглих територій. В 

сучасних умовах важливими напрямками вдосконалення управління процесами 

просторового розвитку області мають стати: зміцнення ролі міст, обмеження 

хаотичної субурбанізації і підвищення стандарту заселення (проживання), 

розвиток малих та середніх міст як центрів сільськогосподарського 

обслуговування та розвиток малого та середнього підприємництва; покращення 

комунікацій на селі і розвиток сільського туризму, ремесел та послуг 



111 
 

несільськогосподарського призначення, стимулювання розвитку територій з 

особливими проблемами (депресивних територій та монофункціональних міст). 

Окрім того, для міст із значним рекреаційним та оздоровчим потенціалом 

слід передбачити стимулювання розвитку курортних функцій із забороною 

будівництва  нових і розширення діючих промислових підприємств, не 

пов‘язаних із задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, або 

таких, які можуть вплинути  на природні лікувальні  фактори. 

В малих містах та селищах, що прилягають до центрів систем розселення, 

доцільно передбачити розміщення  підприємств малого та середнього бізнесу та 

реорганізацію промислових територій. У розвитку малих міст, селищ і сіл, що 

мають значний природний та історико-культурний потенціал стратегічним 

пріоритетом мають стати розвиток туристичних функцій із збереженням і 

припустимим господарським використанням об‘єктів культурної спадщини, 

захистом традиційного характеру середовища, обмеженням господарської 

діяльності  на територіях історичних ареалів населених пунктів. Для малих міст 

та селищ, які є центрами сільськогосподарських районів, передбачається 

розвиток потенціалу, пов‘язаного з обслуговуванням сільськогосподарського 

виробництва та сільського населення. 

Особливості розвитку сільських населених пунктів. 

Одне з головних завдань схеми планування території Полтавської області є 

обґрунтування заходів щодо створення повноцінного життєвого середовища, 

забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів для 

кожного її громадянина незалежно від місця проживання. Це вирішується 

шляхом формування розвинутої соціальної інфраструктури, достатньої для 

підтримання оптимального рівня життєзабезпечення населення. В сільській 

місцевості це завдання ускладнюється у зв’язку з подрібненістю (малолюдністю) 

сільської поселенської мережі та низькою бюджетною забезпеченістю сільських 

громад, через що, власне, і було розпочато реформу децентралізації влади та 

місцевого самоврядування. 
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Аналіз сільських населених пунктів Полтавської області показав, що 

середня чисельність населення одного села в області становить біля 320 осіб, а 

однієї сільради - 1240 осіб. В той же час, за розрахунками Світового банку 

оптимальна для реалізації своїх функцій кількість жителів територіальної 

громади повинна становити не менше 5 тис. осіб [117, с. 77]. До розвитку 

інфраструктури сільських поселень практично не долучаються ресурси 

територіальних громад, оскільки частка домогосподарств із 

середньостатистичними витратами на душу населення, нижчими від 

прожиткового мінімуму (на умовах самозайнятості працюють понад 150 тисяч 

осіб сільського населення) досягла в області 88%. 

Все це заважає органам місцевого самоврядування набути фінансово-

економічну самодостатність, необхідну для виконання покладених на них 

повноважень щодо задоволення основних потреб населення. 

Варто зауважити, що на сьогоднішній день 23% сільських поселень 

Полтавської  області взагалі не мають об’єктів соціальної сфери, в 30% сіл наявні 

деякі об’єкти повсякденного обслуговування, а в 34% наявний неповний 

комплекс установ і підприємств соціально-гарантованого рівня і тільки 12% сіл 

забезпечені повним набором повсякденних послуг [156]. 

Враховуючи межу економічної доцільності функціонування закладів 

соціальної сфери, що вимагає певних мінімальних обсягів їх завантаження (тобто 

відповідної чисельності населення), неоднаковість частоти попиту на різні види 

послуг, необхідність забезпечення оптимальних витрат часу громадянами на їх 

одержання, неможливо створення повного набору закладів соціально-

культурного обслуговування населення в кожному сільському населеному 

пункті. 

Задоволення потреб сільського населення у послугах унікального, 

епізодичного і спеціалізованого періодичного попиту, відповідно до рішень  

схеми планування території області, здійснюватиметься у місті Полтава - центрі  

обласної системи розселення та в центрах і підцентрах міжрайонних систем 

розселення. Періодичні послуги задовольнятимуться в центрах та підцентрах 
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районних систем розселення, повсякденні мають задовольнятися у кожному 

населеному пункті. 

Висновки до розділу 3 
 

1. У даному розділі досліджено потенціал та рівень розвитку районів 

Полтавської області та міст обласного значення, як елементів системи 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області, які були 

сформовані в середині 60-х років ХХ ст. В тому числі значну увагу приділено 

дослідженню територіальних та ресурсних диспропорцій між адміністративними 

районами області, аналізу системи розселення та її впливу на формування 

майбутньої системи адміністративно-територіального устрою області.  

Загалом, проведений аналіз дозволив виділити 5 із 9 можливих типів 

розвитку територіальних таксонів (районів та міста обласного значення) 

Полтавської області. Два типи – це територіальні таксони із високим 

потенціалом та високим (1 тип) чи низьким (2 тип) рівнем розвитку. Два типи – 

із середнім потенціалом та середнім (3 тип) чи низьким (4 тип) рівнем розвитку. 

Один (п’ятий) тип – із низьким потенціалом та низьким рівнем розвитку. При 

плануванні нової системи АТУ області, необхідно звертати уваги на тип 

розвитку кожного із районів області. Там, де високим потенціал та рівень 

розвитку – кількість проектних ОТГ може бути більшою (3-4 ОТГ), ніж у тих 

районів, де потенціал та рівень розвитку є середнійми (2-3 ОТГ). У тих районів, 

де потенціал та рівень розвитку є низькими, найбільш доречною буде модель 

формування ОТГ за наступним принципом: один район – одна ОТГ.  

2. Кількість проектних ОТГ в районі також залежить від кількості 

потенційних центрів, які розміщені на його території. Їх кількість можливо 

визначити лише провівши аналіз системи розселення як області вцілому, так і 

кожного району зокрема. В такому разі найбільш доречно проводити 

дослідження структури населених пунктів області та їх функціольної типізації. 

Згідно функціональної типізації, міські населені пункти Полтавської області 

відносяться до шести типів, найбільш поширеними із яким є агропромислові (17) 
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та монофункціональні (8). На території Полтавської області можна виділити: 4 

центри міжрайонних систем розселення, 25 центрів районних систем розселення, 

та 31 підцентр районних систем розселення. Оскільки центри міжрайонних 

систем розселення (Полтава, Кременчук, Миргород, Лубни) є одночасно 

центрами районних систем розселення, потенційними центрами майбутніх ОТГ 

області мають стати 56 населених пунктів, головним чином – це центри та під 

центри районних систем розселення. Таким чином, аналіз системи розселення 

Полтавської області дозволяє визначити сучасні центри економічного та 

соціального розвитку, які у майбутньому мають стати центрами ОТГ.  

3. Формування системи АТУ другого (районного) рівня, також повинне 

грунтуватись на врахуванні особливостей формування міжрайонних систем 

розселення, склад і структура яких повинні стати основою для формування 

районного рівня АТУ області. Для цього, спочатку необхідно переглянути 

існуючі, затверджені у містобудівній документації міжрайонні системи 

розселення областей. Міжнаронна система розселення Полтавської області була 

переглянута авторами на стадії розробки Схеми планування території 

Полтавської області, було запропоновано виділити четверту (Миргородську) 

систему розселення. Такі зміни дозволили гармонізувати попередні рішення, та 

затвердити таку систему розселення області, яка б враховувала усі наявні 

економічні, торгівельні, соціальні та культурні зв’язки, які здійснюються між 

усіма крупними населеними пунктами області із меншими.  

Правильно розроблена та затверджена система міжрайонного розселення 

дозволить у майбутньому, швидко розробити та затвердити систему АТУ 

районного рівня, яка, фактично, має складатися із чотирьох укрупнених районів 

(Полтавського, Кременчуцького, Лубенського та Миргородського). Такий підхід 

напряму відповідає Концепції реформування місцевого самоврядування, і 

відповідно до цього Полтавська область може стати однією із перших, де новий 

районний поділ буде затверджений одним із перших.   

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [97, 98, 

99, 102]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4.1. Передумови реформи 

 

Організація АТУ є стратегічною проблемою кожної незалежної держави. 

Оскільки, географія адміністративних центрів і меж адміністративно-

територіальних одиниць визначає, який рівень консолідації суспільства, 

особливо розміщення соціально-культурних і економічних об’єктів, 

інформаційних центрів та забезпечення віддалених районів буде створено на 

території країни. 

Реформування системи управління державою та територіального устрою 

відбувається з метою надання реальної можливості для її населення отримати 

максимальну кількість послуг від органів влади на кожному рівні управління.  

Більшість науковців та державних службовців у своїх роботах визначають, 

що для успішного проведення будь-якої реформи, зокрема й реформи 

децентралізації влади та адміністративно-територіального устрою, необхідне 

виконання ряду умов [26, 73, 59, 123, 209]: 

•  наявність ідеологів та експертів, здатних розробити основні принципи 

реформи та механізми її втілення; 

•  політична воля вищого керівництва держави до проведення реформи; 

•  підтримка реформи з боку еліт (перш за все політичних, але також у 

сферах економіки/підприємництва, освіти, культури тощо); 

•  чітке визначення інституцій, відповідальних за підготовку проекту 

реформи та його реалізацію; 

•  належна інформаційна підтримка реформи; 

•  підтримка основних положень реформи у суспільстві. 

Протягом усіх років незалежності Україна практично ніколи не мала збігу 

більшості цих умов.  
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Перша спроба реформування системи АТУ була здійснена у 2005 році 

тодішнім віце-прем’єр-міністром Романом Безсмертним.  Пропозиції зі зміни 

АТУ були наступними: створити трирівневу систему АТУ (громада – район – 

регіон). Чисельність найнижчої територіальної одиниці мала коливатися  від 6 до 

3 тис. чол., в залежності від безпосередніх умов на тій чи іншій території. Також 

передбачалася децентралізація владних повноважень: функції районних 

державних адміністрацій мали передатися на рівень громад. Межі областей мали 

залишитися незмінними [6, с. 3]. Також із загальної системи АТУ передбачалося 

виділення окремих міст-районів, які мали мати населення не менше 70 тис. осіб. 

Також пропонувалося ввести категорію міст-регіонів, де чисельність населення 

мала буди більше за 700 тис. осіб [6, с. 3]. 

Однак, через те, що на  той час існувало декілька концепцій реформування і 

не було єдиної думки щодо напрямків реформування навіть серед фахівців. 

Результатом реформи стала підготовка проекту Закону України «Про 

адміністративно-територіальний устрій» і розробка методики формування 

адміністративно-територіальних одиниць (районів та громад), моделювання 

відповідно до методики було проведено на прикладі шести областей [84, с. 5]. 

У березні-квітні 2014 року чи не вперше з часів здобуття незалежності в 

Україні спостерігався консенсус усіх ключових гілок влади та державних 

інституцій щодо необхідності термінового реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою.  

Кожну без винятку спробу реформування, вже на етапі моделювання та 

формування громад, очікував серйозний спротив з боку сільського та районного 

бюрократичного апарату. Адже реформа передбачає ліквідацію районних 

державних адміністрацій, а також сільських рад у всіх селах, крім тих, які стануть 

адміністративними центрами нових громад [78, с. 5]. Тому, значна кількість 

місцевих чиновників просто і до цього часу (з 2015 року) відмовляються 

виконувати положення Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [49].  
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Щодо аналізу етнополітичного аспекту реформи, то тут можна 

стверджувати, що лідери національних меншин наразі не бачать у реформі 

інструменту для забезпечення інтересів тієї чи іншої меншини, оскільки громади 

де-факто не наділені широкими повноваженнями у сфері етнополітики, 

транскордонного співробітництва [209]. Такі переваги громади, як можливість 

регулювати кількість середніх навчальних закладів, де викладання здійснюється 

мовами національних меншин, а також засновувати партнерські відносини з 

адміністративно-територіальними одиницями інших країн, зокрема 

поглиблювати співпрацю у сфері культури, освіти, залучення іноземних 

інвестицій тощо не є настільки очевидними і досі залишаються поза увагою 

етнічних меншин.  

Утім, важливо відзначити, що наразі в країні сформувалася критично 

важлива маса політичних сил та державних діячів, керівників місцевих 

державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, які підтримують реформу 

і розуміють критичну важливість її негайного втілення. 

Щодо інституційної підтримки реформи, то у 2005 році в Україні просто не 

було визначено відповідального органу в системі виконавчої влади. Ситуація 

2009 року суттєво відрізнялася у кращу сторону: був визначений центральний 

орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку реформи (Міністерство 

регіонального розвитку та будівництва України) та розроблено низку 

концептуальних документів (Концепція реформи адміністративно-

територіального устрою та Концепція реформи місцевого самоврядування). На 

сучасному етапі за провадження реформи децентралізації влади та місцевого 

самоврядування також опікується Мінрегіон. Для підтримки впровадження 

реформи Мінрегіоном було створено Раду донорів реформи децентралізації та 

територіальної організації влади. До Ради увійшли представники проектів та 

програм міжнародної технічної допомоги із 13 країн світу, представники 

Європейського Союзу та Ради Європи [33].   

Важливість інформаційної підтримки реформи неоціненна, адже 

громадська думка, та й думка експертів, що не мають безпосереднього 
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відношення до розробки концепції реформи та її втілення, формується на основі 

інформації, отриманої зі засобів масової інформації (далі – ЗМІ).  

Наразі, суспільна підтримка реформи є тим ключовим чинником, який 

здатний або перебороти вплив низки інших, несприятливих умов, або стати 

гальмом для усього процесу реформування. Громадська думка щодо реформи 

децентралізації формується здебільшого під впливом менталітету населення 

(включно із суспільними цінностями та фобіями) та інформаційного поля, 

зокрема позиції авторитетних людей та інформації, що поширюється у ЗМІ. 

Користуючись своїм службовим становищем та/або публічним статусом, 

частина представників політикуму, місцевого самоврядування і чиновництва 

чинять шалений опір реформі, маніпулюючи суспільною думкою, що 

виражається у перекручуванні фактів та поширенні необґрунтованих тверджень 

і міфів, наприклад [209]:  

–  реформу не можна проводити в часи економічної кризи та війни; 

–  у сусідніх країнах Європи, де подібна реформа відбулася раніше, 

становище лише погіршилось; 

–  наявність у селі школи (амбулаторії, клубу) є гарантією його існування і 

процвітання: не буде школи – не буде села; 

–  поселення, які залишаться без статусу райцентру, та села, які не матимуть 

сільської ради, занепадуть і загинуть;  

–  не буде сільської ради – не буде де взяти довідку; 

–  якщо селяни об’єднаються з містом – у них заберуть усю землю; 

–  об’єднання двох бідних не зробить їх багатшими. 

Кожному з перелічених міфів можна протиставити підкріплений фактами 

контраргумент. Що реформа якраз є необхідною умовою для виходу з кризи та 

перемоги на фронті; що західні сусіди України, які пройшли через 

реформування, досягли колосальних успіхів за показниками соціально-

економічного розвитку; що ніщо не заважає селу існувати і розвиватися без 

школи, а освіта у малокомплектних сільських школах вже давно перестала бути 

конкурентоздатною; що в епоху комп’ютерваного суспільства всі 
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адміністративні послуги будуть надаватися дистанційно через мережу Інтернет, 

та й необхідність у видачі довідок буде зведено до мінімуму; що у сільських 

поселень будуть правові механізми захисту своїх інтересів у об’єднаній громаді, 

взаємні переваги від співробітництва міста з прилеглими селами набагато 

перевищують можливі ризики, а процес симбіозу міста і села є неминучим і 

необхідним для взаємного процвітання; що двоє бідних можуть заощаджувати 

на спільних витратах та інвестувати зекономлені кошти у спільні 

інфраструктурні проекти тощо [209].  

Найгірше у поширюваних міфах є те, що противники реформи апелюють до 

таких негативних особливостей психології пересічних громадян, які 

накопичувались протягом останніх десятиліть, а саме: 

1. Не сприйняття змін. Впровадження будь-яких реформ в Україні 

ускладнене тим, що не тільки правлячі еліти, але й прості громадяни бояться 

змін. Хоча старий суспільний лад вже нікого не влаштовує, населення відчуває 

загрозу від будь-яких інновацій, що не дивно: майже всі зміни останніх десятиріч 

тільки погіршували соціально-економічне становище суспільства. Наслідком є 

низька підприємницька активність, неготовність ризикувати, вийти із звичної 

зони психологічного комфорту [209]. 

2. Глибоко вкорінений патерналізм – уявлення про обов’язок держави дбати 

про кожного свого громадянина, пропонуючи йому готові рішення щодо 

особистого та колективного майбутнього. Ідея реформи децентралізації полягає 

якраз у зворотному: надати територіальним громадам максимальні 

повноваження самостійно обирати власний шлях розвитку [209]. 

Психологічна неготовність значної частини суспільства до реформи 

децентралізації знаходить відображення у основних акцентах суспільного 

дискурсу змін. Йдуть пошуки найбільш оптимальних конфігурацій території 

громад, враховуючи головним чином просторову та часову доступність 

потенційного центру нової громади. Стимулюючи громади до об’єднання, 

держава як головний «стимулятор» реформи наводить результати фінансової та 

бюджетної децентралізації [209].   
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Створення об’єднаної територіальної громади означає не просто отримання 

додаткових фінансових ресурсів, але й нову якість їх використання. Це означає 

вміти формувати стратегію розвитку громади, визначати пріоритети, ставити 

цілі. Громада сама має вирішувати, куди і як витрачати власні ресурси, на яких 

ресурсах будувати своє господарство, як розвивати соціальну сферу тощо. 

Наприклад, фінансувати утримання малокомплектних неконкуренто-

спроможних шкіл у кожному поселенні, чи гарно оснастити кілька великих шкіл 

у найбільших поселеннях, використовуючи заощаджені кошти для фінансування 

програми «Шкільний автобус»? Розвивати місцеву деревообробну 

промисловість на базі місцевих лісових ресурсів, чи трансформувати наявні 

лісові ресурси у туристично-рекреаційні угіддя? За новими підходами до 

розвитку територій, які закладені в реформі децентралізації, держава знімає з 

себе відповідальність за кількісні та якісні параметри більшості публічних 

послуг, які відтепер перебуватимуть у компетенції громади, забезпечуючи лише 

законодавчо визначений мінімум [209]. 

 

Зарубіжний досвід реформування АТУ 

В Європі існує чимало прикладів успішних реформ з децентралізації. Якщо 

у одних країнах (Франція, Данія, Великобританія, Швеція, Німеччина тощо) такі 

реформи були еволюційними і являли собою розвиток історично сформованих 

традицій місцевого самоврядування, то у інших такі реформи були 

революційними змінами, які кардинально змінювали характер відношень у 

системах «влада-суспільство» та «державна влада – місцеве самоврядування». 

Мова йде про країни з авторитарним і тоталітарним минулим (Іспанія, 

Португалія, ряд країн Латинської Америки, країни Центрально-Східної Європи) 

[209]. 

Усе розмаїття систем місцевого самоврядування у розвинутих країнах 

світу можна звести до кількох, найчастіше трьох, основних типів [124]:  

1. Північно- та центральноєвропейський тип (країни Скандинавії, 

Німеччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди);  
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2. Французький тип (Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, Португалія, Греція);  

3. Англійський тип (Велика Британія, Ірландія, Канада, США, Австралія, 

Нова Зеландія).  

Статус, самостійність та обсяг повноважень місцевого самоврядування 

послідовно зменшуються від північноєвропейського до англійського типу. Крім 

того, для французького типу самоврядування, а надто для самої Франції, 

характерна значна частка малих за розмірами низових АТО, на відміну від, 

наприклад, країн Скандинавії, де такі одиниці мають значні площі та кількості 

населення [13].  

У різних країнах у різні роки цілі адміністративної реформи суттєво 

відрізнялися. Зокрема, у 1970-х роках головними цілями були підвищення 

продуктивності праці населення та стимулювання участі громадян у місцевому 

самоврядуванні, тоді як вже у 1990-х у центрі уваги були питання ефективності 

та приватизації, а у 2000-х роках – питання консолідації бюджету [108]. Проте, в 

цілому реформа місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою у більшості країн відбувалася поетапно шляхом поступового посилення 

спроможності низових АТО, збільшення рівня субсидіарності надання 

публічних послуг, подальшого розмежування повноважень АТО різних рівнів 

[209]. 

Для детального аналізу зосередимо увагу на двох країнах, подібних до 

України за географічним положенням, успадкованими з тоталітарного минулого 

соціально-економічними проблемами і вадами адміністративної системи, і 

стартовими умовами для реформ. Мова йде про Польщу та Латвію. Особливості 

проведення адміністративно-територіальної реформи висвітлені у низці 

українських та зарубіжних публікацій [11, 193, 195, 204, 209], тут ми 

зосередимось на аспектах, важливих у контексті реформи в Україні.  

Наприкінці 1980-х років стала очевидною низка недоліків  

адміністративно-територіального устрою Польщі: 

– обмеженість територіального самоврядування, яке фактично існувало 

лише на рівні міст та селищ; 
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– неефективність дворівневого адміністративно-територіального устрою 

країни; 

– завелика кількість адміністративно-територіальних одиниць на кожному 

рівні;  

– концентрація фінансових ресурсів в органах центральної влади. 

Провідники польської реформи не побоялися політичної відповідальності, 

тому утворення нових адміністративно-територіальних одиниць та відповідних 

органів місцевого самоврядування відбувалося швидко, відповідно до рішень 

парламентарів та урядовців. Однак, реформа все одно виявилася розтягнутою у 

часі на 10 років, оскільки здійснювалася поетапно. 

На першому етапі реформи (1989-1990) Законом «Про територіальне 

самоврядування» відновлювалися низові адміністративно-територіальні одиниці 

– ґміни, які наділялися широкими правами самоврядування. Всього було 

утворено 2478 ґмін [184]. 

Другий етап реформи тривав до 1999 року і позначився розширенням 

повноважень органів місцевого самоврядування. Крім того, запроваджено 

трьохрівневий територіальний поділ: окрім ґмін та воєводств, з’явилися 373 

повіти, з яких 65 – міста на правах повітів.  Воєводства отримали свої органи 

самоврядування; питання щодо оптимальної кількості воєводств було одним з 

найбільш дискусійних. У підсумку, кількість воєводств скоротилася з 49 до 16, 

що дало змогу сконцентрувати у них значний економічний і людський потенціал. 

Проведена реформа місцевого самоврядування вважається однією з 

найбільш успішних реформ у Польщі та однією з найбільш успішних реформ 

місцевого самоврядування у Європі. У результаті оформилася нова система 

управління, побудована на децентралізації влади. Органи місцевого 

самоврядування на трьох рівнях мають чітко визначені компетенції, тому їх 

повноваження мають комплементарний характер, не дублюються і не 

накладаються. Адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня не мають 

жодних контрольних або керівних повноважень щодо одиниць нижчого рівня. 

На рівні воєводства здійснюється стратегічне планування соціально-
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економічного розвитку, міжнародне економічне співробітництво, стимулювання 

ринкової конкуренції та інновацій, розбудова соціальної і технічної 

інфраструктури, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку, 

підтримка освіти (передусім університетської) і науки (університети, ключові 

лабораторії, технопарки і технополіси), охорона природної та культурної 

спадщини, розвиток національної та місцевої самосвідомості населення. До 

сфери повноважень повіту належить місцевий транспорт, освіта, культура, 

охорона здоров’я, соціальний захист населення. Компетенція органів 

самоврядування ґміни, яка є базовою адміністративно-територіальною 

одиницею, охоплює сфери охорони здоров’я, початкової та середньої освіти, 

місцевий транспорт, культура, інфраструктура в ґміні [13]. 

Підґрунтям для польського успіху стали: наявність мотивованої команди 

реформаторів, націлених на результат, ґрунтовне вивчення позитивного і 

негативного досвіду інших країн, сприятлива політична кон’юнктура (стабільна 

проурядова більшість у парламенті), широка просвітницька кампанія тощо. 

Сприятлива дія цих чинників дала змогу провести реформу порівняно швидко і 

комплексно, не розриваючи у часі її юридичний, фінансовий і територіальний 

аспекти. 

Проте, слід зауважити, що процес реформування відбувався далеко не 

безболісно. По-перше, одночасне впровадження усіх аспектів реформи 

децентралізації є хоча й ефективним, але й технічно складним завданням. По-

друге, через зміну складу парламентської коаліції законодавство не завжди було 

послідовним. По-третє, органи державної влади не поспішали передавати своє 

майно на користь новоутворених органів самоврядування. По-четверте, польське 

суспільство не було готове до кардинальних змін у відношеннях між 

центральною владою та територіальними громадами, тому адаптація до нових 

правил, запроваджених на рівні ґміни, тривала майже 10 років, аж поки 

аналогічні кроки відбулися на рівні повіту і воєводства. Усі роки, допоки тривав 

процес реформування, у суспільстві тривали дискусії про доцільність 

запропонованих змін. 
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Крім того, незважаючи на очевидні успіхи, ряд положень реформи 

піддаються жорсткій критиці: утворення міст-повітів, складна заполітизована 

система виборів до органів місцевого самоврядування, фінансова залежність 

повітів і воєводств від трансфертів з державного бюджету [197]. 

Другий приклад, повчальний для України – Латвія. Від СРСР Латвія 

успадкувала структуру адміністративно-територіального устрою, характерною 

для більшості його республік. Протягом 1990-1994 років було прийнято ряд 

законів, які визначали адміністративно-територіальний устрій країни, а також 

повноваження місцевого самоврядування (юридичний аспект реформи). Проте, 

дуже швидко після ухвалення цих законів виявилося, що адміністративно-

територіальний устрій Латвії характеризується високою подрібненістю, що не 

дає змоги уніфікувати власні та делеговані повноваження в рамках усієї країни, 

використовувати єдину формулу для розрахунку міжбюджетних трансфертів. 

Тому вже у 1993 році було ухвалено концепцію реформи місцевого 

самоврядування, яка передбачала, зокрема, укрупнення територіальних громад. 

На початку реформування у Латвії налічувалося 7 міст республіканського 

значення, 26 районів, 17 об’єднаних самоуправлінь, 58 міських і 457 сільських 

волостей. Третина волостей (193) мали населення до 1000 осіб і були 

неспроможні виконувати власні і делеговані державою повноваження [165]. 

Спочатку нова реформа торкнулася фінансових відношень між 

територіальними громадами та державним бюджетом: протягом 1995-1998 років 

були прийняті закони «Про бюджети самоуправлінь» та «Про фінансове 

вирівнювання ресурсів самоуправлінь», якими була визначена, зокрема, система 

міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходів місцевих бюджетів. 

У 1998 році парламент Латвії прийняв Закон «Про адміністративно-

територіальну реформу», відповідно до якого планувалося створити мережу 

економічно спроможних адміністративно-територіальних одиниць, здатних 

забезпечити надання якісних послуг населенню. Законом встановлювався 

принцип добровільності об’єднання територіальних громад (волостей), при 
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цьому жорстких правил, які визначали б допустиму просторову конфігурацію 

об’єднаних волостей, визначено не було. 

У наступні роки процес добровільного об’єднання відбувався дуже 

повільно: було утворено до двох десятків об’єднаних волостей, частина з яких не 

відповідали вимогам спроможності та мали складну конфігурацію території. Не 

кращою була і ситуація з розвитком співробітництва між низовими 

адміністративними одиницями [165]. 

Поступово з’явилося розуміння відсутності перспектив такого шляху та 

необхідності встановлення чітких правил та критеріїв об’єднання. 

Після завершення добровільної та примусової стадій об’єднання відбулося 

затвердження парламентом Латвії нового адміністративно-територіального 

устрою країни. З метою забезпечення максимальної підтримки депутатського 

корпусу, уряду довелося піти на політичний компроміс та утворити низку 

додаткових країв, не передбачених перспективним планом. У підсумку, з понад 

500 волостей було утворено 110 країв, створено також 9 міст республіканського 

значення.  

З наведеного матеріалу випливає разюча подібність концепції та процесу 

реформування у Латвії та Україні у 2014-2015 роках, а також схожість проблем, 

з якими зіткнулися реформатори. Зокрема, в обох країнах: 

- юридичний, фіскальний та адміністративно-територіальний аспекти реформи 

були розірвані у часі; 

- робилася ставка на співробітництво між органами місцевого самоврядування 

суміжних адміністративно-територіальних одиниць, але його популярність 

та ефект були мізерними; 

- об’єднання громад відбувалося на добровільних засадах, але, принаймні на 

завершальній стадії, відповідно до перспективного плану; 

- відбувалося коригування перспективного плану об’єднання адміністративно-

територіальних одиниць на догоду політичним інтересам; 

- млявість процесу об’єднання – більшість територіальних громад не мали 

наміру добровільно об’єднуватися, а процес об’єднання супроводжувався 
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суперечками між громадами сусідніх волостей, непоступливістю при 

зіткненні їх інтересів; 

- значна частина новоутворених адміністративно-територіальних одиниць, 

особливо на першій стадії процесу об’єднання, мають очевидні вади: 

складну, витягнуту, далеку від ідеальної конфігурацію, ексцентричне 

розташування адміністративного центра, низьку фінансово-економічну 

спроможність, наявність анклавів та ексклавів, розірваність території;   

- у перехідний період існують дві різні за спроможністю категорії 

адміністративно-територіальних одиниці (волості та краї в Латвії, міські, 

селищні, сільські ради та об’єднані територіальні громади в Україні) [209]. 

Якщо порівняти історію реформ у Польщі та Литві з українськими реаліями, 

то помітно, що ідеологи української реформи децентралізації намагаються 

адаптувати польський досвід, водночас на практиці процес реформування в 

Україні подібний до латвійського. 

Існуючий стан проведення реформи в Україні 

За, фактично, три роки в Україні утворено 665 ОТГ, 159 – у 2015 році, 207 – 

у 2016 році та 299 – у 2017 році (станом на 01.01.2018 р.), детальніше в додатку 

А, рисунок А2, таблиця А1.  

За підрахунками Мінрегіону [33], в Україні на кінець 2017 року до складу 

новоутворених ОТГ увійшло близько 3264 органів місцевого самоврядування 

(28% від загальної кількості органів місцевого самоврядування базового рівня 

(11624) станом на 01.01.2015 р.) [169] та проживає близько 6,7 млн. осіб [33].  

Територія нині утворених ОТГ в областях України – становить близько 

169,2 тис. га, що складає близько 29,4 % від загальної площі країни, враховуючи 

і окуповані території.  

Далі у розділі, наведено детальну характеристику процесу формування 

об’єднаних територіальних громад на прикладі Полтавської області. 
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4.2. Розроблення Перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області 

 

Отже, детально ознайомившись у розділі 1 із порядком розробки 

Перспективних планів, методикою добровільного об’єднання територіальних 

громад, необхідно більш детально дослідити даний процес на прикладі 

Полтавської області.  

Як вже відомо, добровільному об’єднанню територіальних громад передує 

розробка Перспективного плану формування територій громад області.  

Починаючи з квітня 2015 року по вересень 2017 року Полтавська обласна 

рада затвердила 7 варіантів Перспективного плану області. Остання редакція 

Перспективного плану чинна від 14 липня 2017 року. Однак, затверджених КМУ 

перспективних планів лише чотири. Нижче, у таблиці 4.1., наведено терміни 

затвердження Перспективних планів Полтавської області обласною радою та 

Кабінетом Міністрів України. 

Таблиця  4.1. 

Дата затвердження Перспективних планів Полтавської області 

Рік 

затвердження 
Обласна рада 

Дата 

затвердження 

Кабінет 

Міністрів 

України 

Дата 

затвердження 

2015 Варіант №1 18.05.2015 Варіант №1 23.09.2015 

Варіант №2 13.08.2015 Варіант №2 04.12.2015 

2016 Варіант №3 11.08.2016 - - 

Варіант №4 29.09.2016 - - 

Варіант №5 23.12.2016 Варіант №3 19.04.2017 

2017 

Варіант №6 26.04.2017 - - 

Варіант №7 14.07.2017 Варіант №4 11.10.2017 

Джерело: розроблено автором на основі [121,130-133] 

 

Хронологія розробки та затвердження змін до Перспективного плану є 

цікавою для дослідження. Оскільки, за порядком розробки та затвердження 
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Перспективного плану області, який був детально розглянутий у розділі 1, 

затвердженню внесення змін до Перспективного плану КМУ, має передувати 

затвердження внесених змін обласною радою. Однак, як видно із таблиці 

затвердження змін до Перспективного плану обласною радою та КМУ не 

синхронізовані. Ситуаціє є наступною: у 2015 році перший варіант 

Перспективного плану обласна рада затверджує 18.05.2015 року, вже за півтора 

місяці після прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання». Однак, 

даний перший варіант Перспективного плану КМУ не затверджує. Але чи взагалі 

перший варіант Перспективного плану був переданий до КМУ – невідомо. 

Згодом, через два місяці, 13 серпня 2015 року, обласна рада затверджує другий 

варіант Перспективного плану. Вже другий варіант Перспективного плану 

Полтавської області був розглянутий КМУ та затверджений 23 вересня 2015 

року. Однак, згодом 4 грудня 2015 року КМУ вносить зміни до затвердженого у 

вересні Перспективного плану Полтавської області. Як видно із таблиці 5.2. 

Полтавська обласна рада за цей період часу не вносила до КМУ затверджених 

нових змін до Перспективного плану. Таким чином, КМУ перші зміни до 

затвердженого Перспективного плану КМУ вніс лише за подання Мінрегіону. 

Така ситуація пояснюється необхідністю затвердження ОТГ такими, що є 

спроможними, у яких були проведені перші  місцеві вибори голови та депутатів 

ОТГ. Оскільки, у першому варіанті Перспективного плану, який був 

затверджений у вересні 2015 року, деякі ОТГ, у яких відбулись перші місцеві 

вибори 25 жовтня 2015 року не були затверджені як спроможні.  

У 2016 році Полтавська обласна рада вносила зміни до Перспективного 

плану тричі, однак жодні із них КМУ не були затверджені. Другі зміни до 

Перспективного плану Полтавської області, які враховували останні внесені 

зміни обласною радою до Перспективного плану, КМУ вносить лише у 19 квітня 

2017 року. Відразу після цього, вже 26 квітня Полтавська обласна рада 

затверджує вже шостий, а 14 липня - сьомий варіант Перспективного плану, який 

у жовтні 2017 року КМУ розглядає, та затверджує четвертий Перспективний 

план, який чинний по даний час.   
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Дана ситуація дозволяє зробити висновок, що робота над розробкою та  

затвердженням Перспективних планів між Полтавською обласною радою та 

КМУ є не синхронізованою, розглянутих та затверджених КМУ перспективних 

планів є лише чотири варіанти, так як розглянутих та затверджених варіантів 

Перспективного плану обласною радою – сім.  

У роботі, були детально проаналізовані всі сім варіантів Перспективного 

плану Полтавської області, які були затверджені відповідними рішеннями 

обласної ради (таблиця 4.2.) [121,130-133]. 

Таблиця 4.2. 

Кількість затверджених в Перспективному плані Полтавської області 

спроможних об’єднаних територіальних громад 

 

Варіант ПП, 

який 

затверджений 

обласною 

радою 

Дата 

затвердження 

ПП 

Кількість 

ОТГ, які 

затверджені 

в ПП 

Варіант ПП, 

який 

затверджений 

КМУ 

Дата 

затвердження 

ПП 

Кількість 

ОТГ, які 

затверджені 

в ПП 

Варіант №1 18.05.2015 57 Варіант №1 23.09.2015 45 

Варіант №2 13.08.2015 60 Варіант №2 04.12.2015 45 

Варіант №3 11.08.2016 58 - - - 

Варіант №4 29.09.2016 58 - - - 

Варіант №5 23.12.2016 60 Варіант №3 19.04.2017 46 

Варіант №6 26.04.2017 61 - - - 

Варіант №7 14.07.2017 65 Варіант №4 11.10.2017 54 

Джерело: розроблено автором на основі [121,130-133] 

 

Окремо, також був проведений аналіз складу кожного затвердженого 

варіанту Перспективного плану, як Полтавською обласною радою, та і Кабінетом 

Міністрів України (Додаток Д, таблиця Д.1.).  

Загалом в усіх семи варіантах Перспективного плану, Полтавською 

обласною державною адміністрацією (далі – ОДА) було запропоновано на 

затвердження Полтавською обласною радою (далі – обласна рада) - 75 ОТГ. 
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Проте, у жодному із затверджених варіантів Перспективного плану обласною 

радою, повний перелік із 75 запропонованих варіантів утворення ОТГ не був 

запропонований. Як видно із таблиці 4.2. найбільше в одному варіанті 

Перспективного плану було запропоновано 65 ОТГ (варіант №7), а найменше -  

57 (варіант №1). Проте, сам перелік у кожному варіанті досить різниться, із усіх 

75 ОТГ, лише 46 ОТГ (61%) присутні в усіх 7 варіантах перспективного плану.  

Щодо кількості ОТГ, які власне після затвердження обласною радою були і 

затверджені КМУ – тут ситуація також потребує додатково проведеного аналізу. 

Оскільки, у першому та другому варіанті Перспективного плану було 

затверджено 45 ОТГ (79%) із 57, які були подані затвердження до КМУ. У 

третьому ж варіанті Перспективного плану, який затверджений КМУ, 

спроможними визнано на одну ОТГ більше – 46 із 61 (75%). Постійна зміна 

конфігурації меж та складу проектних ОТГ, які затверджуються обласною 

радою, та згодом подаються на затвердження до КМУ, спричиняє і зміну 

переліку затверджених ОТГ розпорядженнями КМУ. Якщо лише розглядати 

динаміку зміни загальної кількісті ОТГ, які затверджені КМУ у трьох варіантах 

Перспективних планів, то вона майже відсутня: у першому та другому варіантах 

– це 45 ОТГ, у третьому 46. Однак, якщо детально розглядати які саме ОТГ було 

затверджені в усіх трьох варіантах Перспективного плану, то виявиться що лише 

41 ОТГ була затверджена КМУ і у другому і у третьому варіанті Перспективного 

плану, три ОТГ (Пустовійтівська, Лубенська, Новаківська) були затверджені у 

другому варіанті Перспективного плану, але не затверджені у третьому варіанті, 

ще п’ять ОТГ (Великобагачанська, Великосорочинська, Вирішальненська, 

Сергіївська, Пустовійтівська) були затверджені лише у третьому варіанті. Також 

є перелік із 12 ОТГ, які щоразу подавались на затвердження до КМУ, але усі рази 

були визнані не спроможними, та не були затверджені КМУ у запропонованих 

межах – це Манжеліївська, Диканська, Красненська, Придніпрянська, 

Шенгурівська, Козельщинська, Гирявоіскавецька, Безсалівська, Машівська, 

Миргородська, Драбинівська, Малоперещепинська ОТГ (таблиця 4.3).  
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Таблиця 4.3. 

Аналіз охопленості території Полтавської області проектними ОТГ,  

згідно до затверджених варіантів перспективного плану  

Полтавською обласною радою 

Номер варіанту 

перспективного 

плану 

Кількість 

проектних ОТГ/ 

% від загальної 

кількості ОМС 

в області 

Кількість ОМС, 

які не увійшли до 

складу 

ОТГ/відсотків від 

загальної 

кількості ОМС 

області 

Покриття 

території 

області 

проектними 

ОТГ, % від 

загальної 

площі області 

Варіант №1 57/55,1 226/44,9 48,7 

Варіант №2 60/55,3 225/44,7 59,3 

Варіант №3 58/51,5 244/48,5 55,9 

Варіант №4 58/51,5 244/48,5 56,7 

Варіант №5 60/52,7 238/47,3 58,3 

Варіант №6 61/51,5 244/48,5 57,9 

Варіант №7 65/53,7 232/46,3 60,1 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 

 

Однак, важливим також є той факт, що жоден із поданих ОДА та 

затверджених Полтавською обласною радою варіантів перспективного плану, не 

покриває усієї території області. Тобто, на розгляд та затвердження обласною 

радою Полтавська ОДА заздалегідь подавала варіанти перспективного плану, які 

містили території що не увійшли до складу жодної із ОТГ, а Полтавська обласна 

рада у зв’язку із цим не подавала на доопрацювання та виправлення цього факту. 

Наявність такого переліку органів місцевого самоврядування у перспективному 

плані напряму суперечить п. 1, статті 11 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад»[49], де вказано, що перспективний план має 

охоплювати усю територію області. Відповідно до цього пункту Закону [49], на 

розгляд та затвердження до КМУ, обласна рада повинна подавати перспективний 

план, згідно якого всі проектні ОТГ – мають охоплювати усю територію області. 
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А вже із запропонованого переліку проектних ОТГ, КМУ має розглядати чи усі 

проектні ОТГ сформовані відповідно до Методики формування спроможних 

територіальних громад та затверджувати їх спроможність [82]. У зв’язку із цим, 

додатково, враховуючи перелік органів місцевого самоврядування, які не 

увійшли до складу ОТГ, у таблиці 4.3. було проаналізовано яку територію 

області охоплював кожен із затверджених варіантів Перспективного плану. 

Згідно даних таблиці 4.3, жоден із варіантів перспективного плану не 

покриває усієї території області. Найбільше цей показник становив у другому 

варіанті (59,3%), найменший – у першому (48,7%).  

В аналізі увагу привертає той факт, що в деяких районах області не було 

запропоновано жодного варіанту добровільного об’єднання територіальних 

громад. Такими районами є Оржицький та Чорнухинський. Це вказує на вкрай 

низьку професійну підготовку спеціалістів, які проводили підготовку 

Перспективних планів на розгляд обласною радою та низька обізнаність 

депутатів обласної ради процесу добровільного об’єднання територіальних 

громад та процесу розробки і затвердження Перспективного плану.  

Нижче, у таблиці 4.4., наведено кількість проектних ОТГ, створення яких 

передбачено у кожному районі Полтавської області.  

Таблиця 4.4. 

Кількість проектних ОТГ, створення яких передбачено у Перспективному 

плані Полтавської області 

№ 

пп. 

Назва територіального 

таксону 

Площа 

району, км2 

Кількість проектних ОТГ 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант3 Варіант 4  Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 

Райони 

1 Великобагачанський 1,02 2 2 2 1 3 3 3 

2 Гадяцькиий 1,60 4 4 5 5 5 5 5 

3 Глобинський 2,47 4 4 4 4 4 4 4 

4 Гребінківський 0,60 1 1 1 1 1 1 1 

5 Диканський 0,68 3 3 3 3 3 3 3 

6 Зіньківський 1,36 2 2 2 2 2 2 2 

7 Карлівський 0,85 - - - - - - 1 

8 Кобеляцький 1,82 7 7 7 7 7 7 7 

9 Козельщинський 0,93 2 2 1 2 2 2 2 

10 Котелевський 0,80 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

пп. 

Назва територіального 

таксону 

Площа 

району, км2 

Кількість проектних ОТГ 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант3 Варіант 4  Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 

11 Кременчуцький 1,02 6 6 6 6 6 3 3 

12 Лохвицький 1,30 3 4 4 4 4 4 5 

13 Лубенський 1,38 4 4 1 1 1 1 1 

14 Машівський 0,89 1 1 1 1 1 1 1 

15 Миргородський 1,54 2 2 2 2 2 2 2 

16 Новосанжарський 1,27 3 3 3 3 3 4 4 

17 Оржицький 0,98 - - - - - - - 

18 Пирятинський 0,86 - 1 1 1 1 1 1 

19 Полтавський 1,26 - - - - - - 3 

20 Решетилівський 1,01 - 1 1 1 1 1 1 

21 Семенівський 1,28 1 1 2 2 2 2 2 

22 Хорольський 1,06 3 4 4 4 4 4 4 

23 Чорнухинський 0,68 - - - - - - - 

24 Чутівський 0,86 2 2 2 2 2 2 2 

25 Шишацький 0,80 2 2 2 2 2 2 2 

Міста обласного значення 

26 м. Полтава 0,10 - - - - - - - 

27 м. Горішні Плавні 0,17 - 1 1 1 1 1 1 

28 м. Гадяч 0,02 1 1 1 1 1 1 1 

29 м. Кременчук 0,10 - - - - - - - 

30 м. Лубни 0,03 1 1 - - - - - 

31 м. Миргород 0,03 1 1 1 1 1 1 1 

 Полтавська область 28,8 57 60 58 58 60 61 65 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 

 

Отже, провівши аналіз охопленості проектними ОТГ території Полтавської 

області можна зробити зауваження (додаток Д, рисунок Д.4. – Д.10.): 

1) у жодному із 7-ми варіантів Перспективного плану не надано 

пропозиції щодо утворення ОТГ у двох районах області (Оржицький, 

Чорнухинський); 

2) у жодному із 7-ми варіантів Перспективного плану не надано 

пропозиції щодо формування ОТГ для міст обласного значення – Полтави та 

Кременчука. Для міста Лубни такі пропозиції були надані лише у першому та 

другому варіанті, що порушує умови формування Перспективного плану згідно 

до Урядової методики формування спроможних територіальних громад, де 



134 
 

вказано, що першочергово центрами ОТГ мають бути міста обласного значення 

[82].  

3) у першому варіанті Перспективного плану, окрім чотирьох районів 

де не має пропозицій щодо створення ОТГ взагалі, ще для чотирьох районних 

центрів не були запропоновані варіанти формування ОТГ – це селища Велика 

Багачка, міста Пирятин, Решетилівка та Лохвиця. Згодом, при розробці 

наступних варіантів Перспективного плану дані помилки булі виправлені для 

перших трьох районних центрів. Для районного центру міста Лохвиця, у 

жодному із шести варіантів Перспективного плану не було запропоновано 

проектної ОТГ, що також напряму суперечить Урядовій методиці.   

4) не зрозумілим також залишається підхід до вибору кількості 

проектних ОТГ у кожному із районів. Він може коливатися від однієї (6 ОТГ) до  

семи (Кобеляцький район). Проте навіть за даним показником до кінця неможна 

проаналізувати відповідність формування проектних ОТГ Урядовій методиці, 

оскільки жоден із районів Полтавської області в усіх шести варіантах 

Перспективного плану повністю не охоплюють територію відповідного району.  

Важливо також провести якісний аналіз проектних 75 ОТГ, які були 

запропоновані в усіх семи варіантах Перспективного плану. Аналіз проектних 

ОТГ проводився за трьома параметрами, значення яких найбільш повно 

характеризують спроможність кожної ОТГ отримувати всі власні та делеговані 

повноваження для реалізації державної, регіональної та місцевої політики. 

Такими показниками є – площа проектної ОТГ, чисельність населення та 

кількісний склад ОТГ (кількість органів місцевого самоврядування (ОМС), які 

планується об’єднати).  

Середній показник площі проектних ОТГ в усіх варіантах  Перспективного 

плану становить 241 км2. Найвище значення цього показника у проектної 

Зінківської ОТГ – 976 км2, найменше – у проектної Гоголівської ОТГ – 12,5 км2. 

Загалом кількість ОТГ, проектна площа який становить більше 500 км2 - 

становить лише шість ОТГ (Гадяцька, Зінківська, Котелевська, Машівська, 

Хорольська, Шишацька), лише Машівська не була затверджена КМУ в усіх 
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затверджених варіантах Перспективного плану. Кількість ОТГ, площа яких 

становить менше 100 км2 – становить десять. Лише одна із них (проектна 

Рокитянська ОТГ) не була затверджена КМУ як спроможна, детальніше у 

таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5. 

Площа проектних ОТГ 

(згідно до Перспективного плану Полтавської області) 

 

Площа ОТГ, км2 Кількість ОТГ 
Відсоток від загальної 

кількості 

більше 500 6 8% 

300-500 8 11% 

200-300 15 20% 

100-200 31 41% 

менше 100 15 20% 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 

 

Середній показник кількості ОМС, що мають увійти до проектних ОТГ 

також невеликий – 4,5. Тобто в середньому в одну проектну ОТГ, на думку 

чиновників Полтавської ОДА, мають входити 4-5 сільських рад (міська чи 

селищна). Найбільше ОМС має увійти до проектної Зінківської ОТГ – 15. Однак, 

серед проектних ОТГ Полтавської області є чимало так званих «формальних» чи 

«фейкових», де об’єднання відбувається між двома чи трьома ОМС, кількість 

таких ОТГ становить 50% від загальної кількості проектних (таблиця 5.6.). 

Останній показник, який найбільш повно характеризує спроможність ОТГ – 

це кількість населення, яка має увійти до складу проектної ОТГ. За цим 

показником, найбільшими мають бути ОТГ, центрами яких визначені міста 

обласного значення (Горішні Плавні, Миргород, Лубни, Гадяч) та великі за 

чисельністю населення міста районного значення (Хорол, Зіньків, Котельва, 
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Пирятин). Однак, 10 проектних ОТГ мають чисельність населення менше 3 тис. 

осіб.  

Таблиця 4.6. 

Склад проектних ОТГ 

(згідно до Перспективного плану Полтавської області) 

Кількість ОМС, які 

мають увійти до 

проектної ОТГ 

Кількість ОТГ 
Відсоток від загальної 

кількості 

більше 10 4 5% 

6-10 14 19% 

4-5 20 27% 

3 17 23% 

2 20 27% 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 

 

Таблиця 4.7. 

Чисельність населення проектних ОТГ 

(згідно до Перспективного плану Полтавської області) 

Кількість населення, 

яке має увійти до 

проектної ОТГ 

Кількість ОТГ 
Відсоток від загальної 

кількості 

більше 20 тис. осіб 6 8% 

10-20 тис. осіб 18 24% 

5-10 тис. осіб 19 25% 

3-5 тис. осіб 21 28% 

менше 3 тис. осіб 11 15% 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 

 

Аналізуючи дані із таблиць розділу, можна зробити висновки: 

1) передбачені у Законі завдання, які повинен вирішувати 

перспективний план, у Полтавській області не виконуються. Причому 
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порушення Закону мають систематичний характер – усі варіанти Перспективних 

планів не охоплюють усієї території області, відсоток охопленості становить від 

49 до 59% території області; 

2) близько половини проектних ОТГ, які затверджені в усіх варіантах 

Перспективних планів обласною радою є «фейковими», тобто заздалегідь 

неспроможними виконувати покладені на них у майбутньому власні та 

делеговані повноваження; 

3) не піддається поясненню вибір центрів проектних ОТГ – деякі 

центри районів, навіть міста обласного значення, не мають власних проектних 

ОТГ, що є прямим порушенням методики формування спроможних 

територіальних громад.  

На нашу думку, Перспективний план – це досить дієвий механізм, який, як 

інструмент, має забезпечувати, на регіональну рівні формування системи АТУ 

базового (найнижчого) рівня.  

Далі, у розділі було запропоновано власний (експертний) варіант 

Перспективного плану Полтавської області, при розробці якого були враховані 

усі необхідні критерії формування та створення об’єднаних територіальних 

громад, детальніше у додатку Д (рисунок Д.11, таблиця Д.2. ) 

В експертному варіанті Перспективного плану запропоновано перелік 55 

ОТГ, утворення яких сформувало б найбільш оптимальну систему 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області на базовому, 

найнижчому рівні у майбутньому.  

При виборі центрів проектних ОТГ була застосована урядова методика 

формування спроможних територіальних громад та були застосовані наступні 

критерії, врахування яких було визначено під час дослідження АТУ Полтавської 

області, а саме: 

1. Наявність сформованої ОТГ та її спроможність до реалізації власних та 

делегованих державою повноважень; 

2. Історичне значення населеного пункту; 
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3. Стан економічного та соціального розвитку населеного пункту, наявність 

відповідної соціальної інфраструктури у населеному пункті; 

4. Демографічний потенціал населеного пункту (його вага та вплив) у 

системі розселення області та району; 

5. Транспортно-географічне положення населеного пункту, зв'язок із 

найбільшими містами області.  

Таким чином центрами проектних ОТГ запропоновано зробити всі міста 

Полтавської області, селища міського типу та найбільші села, які мають 

історичне значення та є економічно розвинутими. 

У додатку Д, таблиця Д. 2, дана коротка характеристика проектних ОТГ 

згідно експертного варіанту Перспективного плану.   

Склад проектних ОТГ, їх територіальна та демографічна структура 

найбільш оптимально відповідають існуючій системі розселення.  

Територіальна структура ОТГ є різною, і пропорційно відповідає зоні 

впливу центру ОТГ на навколишні населені пункти – чим вона більша, тим 

більша площа території ОТГ та до її складу входить більше населних пунктів. В 

середньому кількість органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), що мають 

увійти до складу ОТГ становить 9. Найменше ОМС може увійти до 

Придніпрянської, Ромоданівської та Терешківської ОТГ - по три. Найбільше (17) 

- до Гадяцької та Хорольської. Ці ж ОТГ мають відповідно і найменші та 

найбільші площі території. Від 163 км2 (Ромоданівська) до 941 км2 (Хорольська). 

Середня площа проектних ОТГ становить 520 км2, що є найбільш оптимальною.  

Також, проектні ОТГ мають різну чисельність населення, що зумовлено як 

складом ОТГ, так і чисельністю населення центру ОТГ. Найбільшу чисельність 

населення мають ОТГ, центри яких є міста обласного значення (Полтава, 

Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород, Гадяч). Найменшу – сільські ОТГ 

(Придніпрянська, Омельницька, Великорублівська, Покровська, Балясненська). 

Середня чисельність населення проектних ОТГ – 16 тис. осіб.  
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4.3. Наслідки формування об’єднаних територіальних громад у 

Полтавській області 

 

Варіанти добровільного об’єднання територіальних громад 

Попередній аналіз Перспективних планів показав, що далеко не всі вони є 

хорошими, але вони є єдиною основою на яку потрібно опиратися проводячи 

добровільне об’єднання територіальних громад. Оскільки, як уже зазначалося 

раніше, від відповідності чи невідповідності перспективному плану буде 

залежати фінансування, чи його відсутність, для новостворених ОТГ [94].  

Але, як показують дослідження та проведений аналіз перспективних планів 

Полтавської області, нажаль такий метод стримування поширення великої 

кількості неспроможних, «фейкових» ОТГ не застосовується. На практиці у 

випадку коли ОТГ формується згідно вимог Закону [49], отримала позитивний 

висновок від ОДА стосовно відповідності Конституції та законам України щодо 

добровільного об’єднання, звертається через ОДА до ЦВК про призначення 

перших місцевих виборів голови та депутатів ОТГ, ОДА автоматично вносить 

правки до перспективного плану, і подає на затвердження до обласної ради вже 

змінений, а не початковий варіант перспективного плану. Обласна рада погоджує 

перспективний план і передає на затвердження до КМУ. Кабмін, за 

рекомендаціями профільного міністерства (Мінрегіону) не дивлячись на 

порушення власної ж Методики формування спроможних територіальних 

громад затверджує такий перспективний план.  

Затвердження КМУ перспективного плану дає підставу Мінфіну включити 

всі ОТГ, які погоджені у перспективному плані та у яких пройшли вже перші 

місцеві вибори, у прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Це має 

бути фактичним «народженням» нової фінансово самостійної одиниці АТУ – 

об’єднаної територіальної громади.  

Такий процес затвердження усіх ОТГ, які були готові провести перші 

місцеві вибори у жовтні 2015 року, відбувся в усіх областях, де були затверджені 

таким чином перспективні плани. Це було зроблено лише за для однієї мети – 
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позиціонування реформи децентралізації влади як такої що вже розпочата, і її не 

можливо вже зупинити. Але, виникає інше питання, чи всі, таким чином 

затверджені ОТГ, є спроможними?  

Аналіз показників спроможності кожної ОТГ, утворених у 2015 р. (159), 

здійснений у попередніх дослідженнях, показав, що лише 20% є фінансово  

спроможними  та  мають  відповідну  територіальну  структуру [78, с. 31].  

Яким чином проводиться утворення нових ОТГ? Загалом, у дослідженні 

було виділено 5 варіантів добровільного об’єднання територіальних громад [94]. 

Спробуємо, на прикладі однієї із затверджених у Перспективному плані 

формування територій громад Полтавської області [121] ОТГ розглянути всі 

можливі варіанти такого добровільного об’єднання. Для прикладу було обрана 

Опішнянська ОТГ, утворення якої відповідає Методиці [82], як колишній 

історичний центр адміністративного району, оскільки селище міського типу 

Опішня було центром однойменного району з 1923 по 1962 рр. [69].   

Варіант 1. Об’єднання відповідає перспективному плану. Якщо об’єднання 

територіальних громад відбувається згідно з затвердженим КМУ перспективним 

планом, ОТГ отримує прямі міжбюджетні відносини (стає окремою одиницею 

АТУ) та всі додаткові фінансові преференції, які передбачені у змінах до 

податкового кодексу. ОТГ формує свій виконавчий комітет.  

Приклад: Опішнянська  ОТГ, затверджена як спроможна, згідно 

Розпорядження КМУ №1281-р від 04.12.2015 р. «Про затвердження 

перспективного плану формування територій громад Полтавської області» [130] 

(Додаток Д, рисунок Д.1.).  Згідно до вже внесених змін до Перспективного 

плану Полтавської області [131] – Опішнянська селищна рада повинна 

об’єднатися із 6 сільськими радами та утворити Опішнянську ОТГ із центром у 

смт Опішня (Додаток Д, рисунок Д.2.) (рис. 4.1).   
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Рисунок 4.1. Ілюстрація об’єднання громад відповідно до варіанту 1 

Джерело: розроблено автором на основі [94] 

 

Варіант 2. Об’єднання НЕ відповідає перспективному плану, але центр 

громади визначений у перспективному плані. Якщо об’єднання територіальних 

громад відбувається не відповідно до затвердженого КМУ перспективного 

плану, але центр проектної ОТГ відповідає йому і всі територіальні громади 

проектної ОТГ також входять до одної ОТГ згідно затвердженого КМУ 

перспективного плану. За таких обставин ОТГ вже не може отримувати прямі 

міжбюджетні відносини, але вона стає окремою одиницею АТУ. Де-факто 

відбувається укрупнення сільської (міської чи селищної) ради (рис. 4.2.). 
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Рисунок 4.2. Ілюстрація об’єднання громад відповідно до варіанту 2 

Джерело: розроблено автором на основі [94] 

   

Приклад: Опішнянська ОТГ, затверджена як спроможна, згідно рішення 

КМУ №1281-р «Про затвердження перспективного плану формування територій 

громад Полтавської області» [130]. Згідно до перспективного плану  

Опішнянська селищна рада повинна об’єднатися із 6 сільськими радами та 

утворити Опішнянську ОТГ із центром у смт Опішня. Однак, відповідно до 

рішень громадських обговорень, дві сільські ради відмовились добровільно 

об’єднуватись із Опішнянською селищною радою та іншими сільськими радами, 

об’єднання яких планувалось згідно до перспективного плану. Враховуючи це, 

інші 4 сільські ради та одна селищна рада об’єднались без цих сільських рад у 

селищну ОТГ з центром у селищі Опішня. 

Зауваження: За таких умов, ті сільські ради все одно у майбутньому будуть 

приєднані до цієї ОТГ, оскільки це, по-перше передбачено перспективним 

планом, по-друге – зумовлено існуючими факторами розвитку території. Таке 
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приєднання можливе двома шляхами: добровільно – у межах існуючого 

законодавства, або адміністративним рішенням після ухвалення Закону «Про 

адміністративно-територіальний устрій України».  

Варіант 3. Об’єднання НЕ відповідає перспективному плану, центр громади 

НЕ відповідає перспективному плану 

Якщо об’єднання територіальних громад відбувається не відповідно до 

затвердженого КМУ перспективного плану, і центр проектної ОТГ також не 

відповідає йому. При цьому всі територіальні громади, що вирішили 

об’єднатися, згідно до перспективного плану повинні входити до іншої ОТГ. За 

таких обставин ОТГ вже не може отримувати прямі міжбюджетні відносини, і 

де-факто така ОТГ просто стає окремою одиницею АТУ без отримання будь яких 

фінансових преференцій, які передбачені змінами до бюджетного кодексу у 

рамках фінансування ОТГ. У переважній більшості центрами таких проектних 

ОТГ є села, у яких знаходиться одне або декілька промислових чи аграрних 

підприємств.   

Приклад: Громада села Човно-Федорівка, як центру сільської ради, виявила 

бажання ініціювати об’єднання територіальних громад у Човно-Федорівську 

ОТГ з центром у селі Човно-Федорівка. За процедурою,  передбаченою у Законі, 

звернулась до усіх суміжних територіальних громад, та громад які суміжні з 

ними. Проте, оскільки у сусідньому селищі Опішня, згідно затвердженого КМУ 

перспективного плану планується центр Опішнянської  ОТГ, лише та сільська 

рада, яка межує із Човно-Федорівською сільською радою на заході (Ставківська) 

погодилась об’єднатися із Човно-Федорівською сільською радою та утворити 

Човно-Федорівську ОТГ з центром у селі Човно-Федорівка (рис. 4.3.). 
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Рисунок 4.3. Ілюстрація об’єднання громад відповідно до варіанту 3 

Джерело: розроблено автором на основі [94] 

 

Зауваження: Пропозиції таких варіантів об’єднання є найпоширенішими. 

Однак, такі об’єднання є неспроможними, оскільки подібні проектні та існуючі 

ОТГ не у змозі реалізовувати власні та делеговані повноваження, їх 

територіальна структура та ресурсний потенціал недостатній для подальшого 

розвитку.  

Варіант 4. Об’єднання НЕ відповідає перспективному плану, населені 

пункти із різних проектних громад, але центр проектної ОТГ відповідає 

перспективному плану.  

Якщо об’єднання територіальних громад відбувається не відповідно до 

затвердженого КМУ перспективного плану, населені пункти які плануються 

об’єднуватись в ОТГ знаходяться у різних проектних ОТГ, однак центр 

проектної ОТГ відповідає перспективному плану. За таких обставин ОТГ також 

не може отримувати прямі міжбюджетні відносини. 
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Приклад: Громада Шкурпелівської сільської ради виявила бажання 

приєднатися до сусідньої проектної Опішнянської ОТГ, утворення якої 

планується відповідно до затвердженого КМУ перспективного плану. Оскільки, 

на думку його жителів, село знаходиться територіально ближче до центру 

проектної Опішнянської ОТГ, інфраструктура проектної ОТГ є більш 

розвиненішою, селище Опішня має свою дільничну лікарню, два дитячих 

садочки, велику модернізовану загальноосвітню школу та має кращі 

перспективи для розвитку (рис. 4.4.).  

Зауваження: За таких обставин доречним буде внести зміни до 

перспективного плану та збільшити межі проектної Опішнянської ОТГ. 

Оскільки, такий варіант об’єднання не суперечить урядовій методиці 

формування спроможних територіальних громад.  

 

Рисунок 4.4. Ілюстрація об’єднання громад відповідно до варіанту 4 

Джерело: розроблено автором на основі [94] 
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Варіант 5. Об’єднання НЕ відповідає перспективному плану, населені 

пункти із різних проектних громад, центр проектної ОТГ НЕ відповідає 

перспективному плану.  

Варіант подібний до третього. За таких обставин ОТГ вже не може мати 

прямі міжбюджетні відносини, і де-факто така ОТГ просто стає окремою 

одиницею АТУ без отримання будь яких фінансових преференцій,  передбачених 

змінами до бюджетного кодексу у рамках фінансування ОТГ. У переважній 

більшості центрами таких проектних ОТГ є села, у яких знаходиться одне або 

декілька промислових чи аграрних підприємств.   

Приклад: Громада Човно-Федорівської сільської ради виявила бажання 

ініціювати об’єднання територіальних громад у Човно-Федорівську ОТГ з 

центром у селі Човно-Федорівка. До цього села виявили бажання приєднатися 

дві сільські ради, які згідно до перспективного плану повинні входити та як і сама 

Човно-Федорівська сільська рада -  до Опішнянської ОТГ та одна сільська рада, 

яка повинна входити до проектної Зінківської ОТГ (рис. 4.5.). 

 

Рисунок 4.5. Ілюстрація об’єднання громад відповідно до варіанту 5 

Джерело: розроблено автором на основі [94] 
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Зауваження: Пропозиції таких варіантів об’єднання є також поширеними.  

Однак, такі об’єднання є неспроможними, оскільки подібні проектні та існуючі 

ОТГ не можуть реалізовувати власні та делеговані повноваження, тому що їх 

територіальна структура та ресурсний потенціал недостатні для подальшого 

розвитку. 

Здійснений аналіз свідчить, що недостатньо науково обґрунтовані, 

недосконало розроблені та схвалені перспективні плани формування територій 

громад, не стали надійним запобіжником формування неспроможних громад. 

Поява значної кількості низькоспроможних ОТГ свідчить про роль 

суб’єктивного чинника, вплив агробізнесу, великих забудовників тощо на 

реалізацію реформ в Україні, недостатній рівень кваліфікації експертного 

середовища та науковців, які долучились до багаторічної роботи з формування 

умов та проведення реформи і,  як наслідок, низький рівень готовності 

суспільства до реформи, низький рівень готовності реалізовувати реформи 

чиновниками, на яких була покладена відповідальність за проведення реформи 

децентралізації влади в Україні. Якщо в процесі проведення реформи не вдасться 

вирішити завдання формування спроможних ОТГ як нової базової одиниці АТУ 

України, то бажаних результатів суспільних перетворень в країні досягнуто не 

буде. 

Запропонований підхід до наукового аналізу спроможності новоутворених 

ОТГ може бути використаний для розроблення системного механізму 

забезпечення формування спроможних ОТГ та їх подальшого розвитку, 

удосконалення напрямів реалізації реформи з децентралізації в Україні.  

 

Аналіз існуючого стану утворення об’єднаних територіальних громад 

Полтавської області. Станом на 1 січня 2018 року в області було утворено 39 

ОТГ. Динаміка їх утворення є не лінійною, оскільки за перший рік добровільного 

(2015 р.) об’єднання в області було утворено 13 ОТГ, у 2016 році – 5 ОТГ, у 2017 

році – 21 ОТГ[33] (Додаток Д, рисунок Д.12.).  
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Рисунок 4.6. Утворення ОТГ в Полтавській області  

Джерело: розроблено автором на основі [33] 

 

Перед тим, як аналізувати спроможність утворених ОТГ, був також 

здійснений аналіз відповідності новоутворених ОТГ перспективним план.  

Так, було виявлено, що 5 ОТГ (Козельщинська, Машівська, Михайлівська, 

Заворсклянська, Мачухівська, Оболонська ОТГ), де були проведені перші 

місцеві вибори ОТГ не були затверджені в жодному варіанті Перспективного 

плану, який був затверджений Полтавською обласною радою та КМУ. Відтак, 

якщо дані ОТГ не будуть затверджені обласною радою та КМУ до кінця 2017 

року, де-юре такі ОТГ стануть лише укрупненими міськими чи сільськими 

радами, без отримання додаткового фінансування із державного бюджету та 

розширених повноважень (Додаток Д, рисунок Д.13.).  

В передостанньому затвердженому Полтавською обласною радою варіанті 

Перспективного плану не були зазначені як спроможні три ОТГ - 

Новознам’янська, Піщанська, Пришибська. У цих ОТГ перші місцеві вибори 

були проведенні 25 жовтня 2015 року, в усіх попередніх затверджених 5-ти 

варіантах Перспективного плану Полтавською обласною радою та трьох 

затверджених варіантів Перспективного плану КМУ – усі три ОТГ визнані як 

спроможні. Усі три ОТГ від початку 2016 року, здійснюють прямі міжбюджетні 

відносити із державним бюджетом.  

Звісно, усі три ОТГ не є спроможними та у майбутньому необхідно 

проводити подальше їх добровільне об’єднання між собою чи із містом 

Кременчук, оскільки усі три ОТГ знаходяться у безпосередній близькості до 

міста та перебувають у зоні його впливу.  
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Однак, той факт, що Полтавська обласна рада спочатку, у попередніх 

варіантах перспективного плану визначає ці ОТГ спроможними, обласна 

державна адміністрація звертається до ЦВК про призначення перших місцевих 

виборів у цих ОТГ, а згодом, за 1,5 роки повноцінного функціонування ОТГ, 

обласна рада, за подання облдержадміністрації, виключає ці ОТГ із переліку 

спроможних – є демонстрацією повної некомпетентності учасників цього 

процесу зі сторони обласної ради та облдержадміністрації.  За таких обставин, 

Перспективний стан стає інструментом маніпуляцій та тиску на вже сформовані 

та незалежно функціонуючі від райдержадміністрацій ОТГ.  

Такий стан справ ще раз доводить про низьку комунікацію між Полтавською 

обласною державною адміністрацією та Мінрегіоном, низький рівень 

професійної підготовки апарату облдержадміністрації, та не зацікавленість усіх 

гілок регіональної влади (облдержадміністрації та облради) у формуванні 

спроможних територіальних громад на території Полтавської області.  

Географія формування ОТГ протягом трьох років є різною: 

1)  у п’яти районах до цього часу не утворено жодної ОТГ (Диканський, 

Зінківський, Котелевський, Оржицький, Чорнухинський); 

2)  жодне місто обласного значення (6), навіть не розпочало процес 

ініціативи добровільного об’єднання із суміжними територіальними громадами; 

3)  лише у трьох районах області загальна площа утворених ОТГ, більша за 

половину району (Шишацький – 76%, Великобагачанський – 63%, 

Кременчуцький – 56%); 

4)  територія існуючих ОТГ займає незначну частину території району (в 

половини районів (13) середня площа ОТГ становить близько 10% від загальної 

території району, у трьох районах така площа складає від 34 до 43%, ще у трьох 

така площа становить більше 50%).  

5)  загалом площа існуючих ОТГ складає 5,6 км2, що становить майже 20% 

від загальної території області.   

За типом населеного пункту, що є центром ОТГ, останні можна розділити 

на міські, селищні та сільські, також можна окремо виділяти ОТГ, центрами яких 
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є населені пункти, які одночасно є центрами адміністративних районів 

(райцентрами). Типізація ОТГ області за даними характеристиками наведена 

нижче у таблиці 4.8.  

Таблиця 4.8. 

Типізації ОТГ Полтавської за типами їх центрів 

 Сільські Селищні Міські Райцентри 

Кількість 25 7 7 11 

 Джерело: розроблено автором на основі [33] 

 

Демографічна структура утворених ОТГ області наступна: 

1) 11 ОТГ мають чисельність населення більше 10 тис. осіб. Центрами усіх 

цих ОТГ є населені пункти – районні центри. Крім Засульської ОТГ, яка є 

найбільшою за чисельність ОТГ області (18,8 тис. осіб). Однак, дана ОТГ 

безпосередньо межує із одним із найбільших міст області – Лубнами, і була 

сформована навколо великого міста обласного значення;   

2) 7 ОТГ (22%), мають чисельність населення менше 3 тис. осіб. Найменші 

за чисельність населення ОТГ: Драбинівська – 1,6 тис. осіб та Михайлівська – 2,0 

тис. осіб, детальніше у таблиці 4.9.    

Таблиця 4.9.  

Населення ОТГ Полтавської області 

Чисельність населення Кількість ОТГ Частка, % 

більше 10 тис. осіб 11 28 

5-10 тис. осіб 9 23 

3-5 тис. осіб 12 31 

менше 3 тис. осіб 7 18 

Всього 39 100,0 

Джерело: розроблено автором на основі [33] 

Територіальна структура новоутворених ОТГ. Загалом по Україні, 

найбільші за чисельністю ОТГ об’єднують у своєму складі і найбільшу кількість 

населених пунктів. Але дане правило серед ОТГ Полтавської області не працює. 
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Оскільки найбільше населення мають ті ОТГ, центри яких є одночасно і 

районними центрами, і у переважній більшості таких випадків районний центр, 

для «імітації процесу» формування спроможних територіальних громад 

об’єднувались із одним чи двома сусідніми сільськими радами. Нижче, у таблиці 

5.12., наведено аналіз територіальної структури та площі ОТГ центрами яких є 

районні центри.  

Із нижче наведеної таблиці видно, що лише три ОТГ більш-менш 

відповідають Урядовій методиці [82], і такими що є спроможними.  

Таким чином, найбільшими за територіальною структурою ОТГ (кількістю 

ОМС, що об'єдналися) є Шишацька – 12, Засульська – 11, Козельщинська – 9, 

Михайлівська – 7. Ще шість ОТГ мають у своєму складі по 6 (Глобинська), 5 

(Великобагачанська, Нехворощанська) та 4 ОМС (Новосанжарська, 

Омельницька, Білоцерківська). Решта 30 ОТГ (77%) об’єдналися із двома (14 

ОТГ) та однією (16 ОТГ) сільськими радами. Аналіз показника площі утворених 

ОТГ майже повністю корелюється із попереднім показником кількісті ОМС, які 

об’єдналися щоб утворити ОТГ. Разом вони власне і складають характеристику 

територіальної спроможності ОТГ, детальніше у таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10.  

Характеристика ОТГ Полтавської області,  

які були сформовані навколо районних центрів 

Назва ОТГ Площа, тис. га 
Кількість ОМС, які 

об’єдналися 

Великобагачанська 327,5 5 

Глобинська 353 6 

Гребінківська 78,3 3 

Козельщинська 448 12,3 

Лохвицька 90 2 

Машівська 70,6 13,4 

Новосанжарська 71 4 

Пирятинська 97,6 2 

Решетилівська 91,4 2 

Семенівська 25,1 2 

Шишацька 608 12 

Джерело: розроблено автором на основі [85] 
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Загалом найбільші сформовані площі мають ОТГ, які об’єднали навколо 

себе найбільшу кількість ОМС – це Шишацька (608 км2), Засульська (593 км2), 

Козельщинська (448 км2),  Глобинська (353 км2), Великобагачанська (327 км2). 

Зведена інформація щодо площ сформованих ОТГ наведена нижче у таблиці 

4.11.  

Таблиця 4.11.  

Площа ОТГ  

Площа Кількість ОТГ Частка, % 

більше 300 км2 5 15,6 

200-300 км2 2 6,3 

100-200 км2 12 37,5 

менше 100 км2 13 40,6 

Всього 32 100,0 

Джерело: розроблено автором на основі [85] 

 

Таким чином, площу яка б дозволила ОТГ розвиватися у майбутньому, 

більше 200  км2, мають лише 8 ОТГ (20,5%). Таке об’єднання кардинально 

суперечить положення Закону України [49] та Урядовій методиці формування 

спроможних територіальних громад [82]. Фактично, лише за фактом аналізу 

кількості об’єднаних між собою ОМС, можна стверджувати, що кожна друга 

ОТГ Полтавської області є неспроможною виконувати покладені на неї 

повноваження.   

Оскільки, 13 ОТГ у Полтавській області було сформовано у 2017 році, 

основні показники та характеристики їх ресурсної (видатки на 1 учня, кількість 

жителів, що припадає на одного службовця ОТГ, частка витрат на утримання 

службовців ОТГ, обсяг субвенцій з державного бюджету, що передбачений на 

формування інфраструктури ОТГ) та фінансової спроможності (дохідність на 

одну особу у 2016 р, дотаційність бюджетів новостворених ОТГ, питома вага 

видатків розвитку у власних ресурсах ОТГ), які були запропоновані у розділі 4 
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цієї роботи, будуть зібрані лише після закінчення поточного бюджетного року - 

у новому, тобто на початку 2018 року.   

Отже, аналіз демографічної та територіальної структури сформованих 

протягом 2015-2017 рр. ОТГ Полтавської області показав, що лише 9 ОТГ (21 %) 

є спроможними, та можуть виконувати власні та делеговані повноваження 

самостійно. Ще близько 30 % ОТГ можуть бути спроможними, але більше 

половини існуючих ОТГ Полтавської області неспроможні виконувати 

покладені на них повноваження.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Зміна адміністративно-територіального устрою – це вимушений крок, 

який потрібно було провести ще на початку проголоження незалежності 

України. За більше ніж 25 років незалежності, в Україні було декілька спроб 

початку реформи АТУ, проте, таких зрушень у зміні системи АТУ, які були 

досягнуті за 2015-2017 роки, попередні спроби не досягли. Проте не можна 

вважати, що успішне проведення сучасної реформи не було досягнуте завдяки і 

науковим та теоретичним розробкам щодо зміни системи АТУ, які проводять в 

Україні починаючи із 2000-х років. Основною відмінністю від попередніх 

варіантів проведення реформи АТУ – є добровільність утворення (об’єднання) 

нових одиниць АТУ базового рівня. Така нова концепція реформи була 

запозичена із міжнародного (європейського) досвіду проведення реформ АТУ. У 

різних європейських країнах, реформи АТУ переслідували подібну філософію та 

мету, проте суттєво відрізнялися за процедурою і термінами впровадження 

реформи. Чим ближчими є країни за своєю історією, культурою та соціально-

економічними показниками, тим подібніше відбувається у них процес 

реформування, тим схожі виклики і проблеми доводилося вирішувати.  

2. Відмовідно до основних положень реформи децентралізації влади та 

місцевого самоврядування розроблення перспективних планів необхідне для: 1) 

належної реалізації державної політики у сфері територіальної організації влади 
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та адміністративно-територіального устрою; 2) запобігання формування 

дотаційних та неспроможних територіальних громад; 3) стимулювання ОТГ, які 

утворилися не відповідно до перспективних планів, до подальшого об’єднання 

та утворення спроможних територіальних громад. 

Попередній аналіз Перспективних планів показав, що далеко не всі вони є 

правильно сформованими (відповідно до Методики формування спроможних 

територіальних громад), але вони є єдиною основою на яку потрібно опиратися 

проводячи добровільне об’єднання територіальних громад. Оскільки, від 

відповідності чи невідповідності перспективному плану буде залежати 

фінансування, чи його відсутність, для новостворених ОТГ. Загалом, у 

дослідженні було виділено 5 варіантів добровільного об’єднання територіальних 

громад: 1) об’єднання відповідає перспективному плану; 2) об’єднання не 

відповідає перспективному плану, але центр громади визначений у 

перспективному плані; 3) об’єднання не відповідає перспективному плану, центр 

громади не відповідає перспективному плану; 4) об’єднання не відповідає 

перспективному плану, населені пункти із різних проектних громад, але центр 

проектної ОТГ відповідає перспективному плану; 5) об’єднання не відповідає 

перспективному плану, населені пункти із різних проектних громад, центр 

проектної ОТГ не відповідає перспективному плану. Відповідно до кожного 

варіанту об’єднання, розроблено рекомендації із подальшого розвитку ОТГ. 

Здійснений аналіз формування ОТГ у Полтавській області свідчить, що 

недостатньо науково обґрунтовані, недосконало розроблені та схвалені 

перспективні плани формування територій громад, не стали надійним 

запобіжником формування неспроможних громад. Стає, зрозуміло що даний 

механізм, державної підтримки добровільного об’єднання, мало ефективний – 

розробка Перспективного плану є лише формальною процедурою.  

3. Поява значної кількості низькоспроможних ОТГ свідчить про роль 

суб’єктивного чинника, вплив агробізнесу, великих забудовників, тощо на 

реалізацію реформ в Україні, недостатній рівень кваліфікації експертного 

середовища та науковців, які долучились до багаторічної роботи з формування 
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умов та проведення реформи і, як наслідок, низький рівень готовності 

суспільства до реформи, низький рівень готовності реалізовувати реформи 

чиновниками, на яких була покладена відповідальність за проведення реформи 

децентралізації влади в Україні. Якщо в процесі проведення реформи не вдасться 

вирішити завдання формування спроможних ОТГ як нової базової одиниці АТУ 

України, то бажаних результатів суспільних перетворень в країні досягнуто не 

буде. 

Для цього у подальшому обхідно на державному та регіональному рівнях 

мати чітку стратегію щодо формування мережі АТУ у кожній області. Така 

стратегія має включати наступні кроки реалізації реформи, підходити до 

удосконалення реформованого АТУ країни, та власне етап завершення реформи. 

На етапі завершення реформи мають бути запропоновані шляхи об’єднання або 

приєднання одиниць АТУ, які не увійшли до жодної ОТГ, у власне варіанти 

такого приєднання. На нашу думку це має бути проведено наступним чином: 1) 

до міських та селищних ОТГ мають бути приєднані нові сільські території; 2) 

сільські ОТГ, які утворені поблизу малих та середніх міст, у переважній 

більшості мають будуть приєднані до цих міст; 3) до ОТГ, які утворені поза 

зоною впливу міст та селищ міського типу, мають бути додані інші сільські 

населені пункти, які також не потрапляють в зону такого впливу. 

Запропонований у роботі підхід до наукового аналізу спроможності 

новоутворених ОТГ може бути використаний для розроблення системного 

механізму забезпечення формування спроможних ОТГ та їх подальшого 

розвитку, удосконалення напрямів реалізації реформи з децентралізації в 

Україні.  

4. У розділі запропонований експертний варіант Перспективного плану із 55 

ОТГ, утворення яких сформувало б найбільш оптимальну систему 

адміністративно-територіального устрою Полтавської області на базовому, 

найнижчому рівні у майбутньому. При виборі центрів проектних ОТГ була 

застосована урядова методика формування спроможних територіальних громад 

та були застосовані наступні критерії, врахування яких було визначено під час 
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дослідження АТУ Полтавської області, а саме:1) наявність сформованої ОТГ та 

її спроможність до реалізації власних та делегованих державою повноважень; 2) 

історичне значення населеного пункту; 3) стан економічного та соціального 

розвитку населеного пункту, наявність відповідної соціальної інфраструктури у 

населеному пункті; 4) демографічний потенціал населеного пункту (його вага та 

вплив) у системі розселення області та району; 5) транспортно-географічне 

положення населеного пункту, зв'язок із найбільшими містами області. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [2, 77, 

78, 79, 81, 100, 103, 209]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено трансформації систем адміністративно-

територіального устрою Полтавської області, визначено потенціал та рівень 

розвитку районів області та проаналізовано її систему розселення. На прикладі 

Полтавської області розроблено напрями удосконалення адміністративно-

територіального устрою у контексті реалізації реформи децентралізації влади в 

Україні, головним чином із врахуванням суспільно-географічних чинників 

розвитку територіальних громад запропоновано авторський підхід та модель 

трансформації АТУ Полтавської області.  

Головними висновками роботи є: 

1. Адміністративно-територіальний устрій (АТУ), як об’єкт суспільно-

географічного дослідження є складним та багато аспектним поняттям. АТУ має 

розглядатися як система, яка визначає розвиток АТУ протягом всього 

історичного часу його існування – від початку встановлення такої системи аж до 

наступної її трансформації. Поняття АТУ тісно пов’язане із поняттям 

«територіальна організація влади», від трансформації якої, часто, залежить 

трансформація усієї системи АТУ.  

2. Обґрунтовано перспективність застосування методу історико-

географічних зрізів для оцінки розвитку систем АТУ та визначення періодів їх 

існування. Детальний аналіз сформованих на різних історико-географічних 

зрізах систем АТУ, закономірностей поділу, адміністрування та управління 

територіями - дозволяє виявити елементи їх впливу на сучасну систему 

управління, порівняти ефективність різних моделей (систем АТУ) у різних 

умовах соціально-економічного розвитку, та здійснити пошук ефективної 

просторової ієрархічної моделі поділу території та її управління.  

3. У відповідності до тривалості існування усталених управлінських 

зв’язків, систем поділу та управління територіями для Полтавської області 

виділені чотири історико-географічні зрізи існування систем АТУ: 1) 

формування перших систем АТУ слабо інституціолізованого щодо 

територіальної організації влади суспільства (до XVІ ст.) – у цей час на території 
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Полтавської області з’являються перші сучасні поселення, які згодом стануть 

ядрами існуючої системи розселення; 2) формування системи АТУ у часи 

встановлення та існування козацької української держави, що була сформована 

в міжколоніальний період (XVІ - середина XVIII ст.) – у цей час відбувається 

формування системи розселення та системи АТУ (полково-сотенного устрою) 

Лівобережної України і Полтавської області зокрема; 3) трансформація системи 

АТУ Полтавської області, як частини (колонії) Російської імперії (середина 

XVIII ст. – початок ХХ ст.) – як наслідок АТУ регіону було повністю 

переформатовано під правила колоніальної політики управління територіями та 

їх поділу на одиниці АТУ; 4) радянська система АТУ (початок ХХ ст. – початок 

ХХІ ст.) – у цей період відбувається завершення формування системи розселення 

області та встановлення методів управління територіями планової економіки, 

відповідно до яких, відбувалось формування одиниць АТУ усіх рівнів, які 

частково збереглися до цього часу.  

4. Встановлено, що починаючи від 2015 року система АТУ Полтавської 

області зазнає трансформації, яка пов’язана із початком реформи децентралізації 

влади та місцевого самоврядування. На даний час на території Полтавської 

області існує дві системи АТУ, стара – радянська система, та нова – європейська. 

Період переходу від старої до нової системи може становити від п’яти до десяти 

років, по закінченню якого буде виділено наступним – п’ятий історико-

географічний зріз існування систем АТУ Полтавської області.  

5. Розглянуто перспективність застосування планувального підходу для 

удосконалення законодавчої бази та методичних підходів реформування системи 

АТУ як на базовому, так і на регіональному рівні. Застосування методики 

комплексної оцінки потенціалу та рівня розвитку одиниць адміністративно-

територіального устрою допомагає визначити територіальну структуру нових 

одиниць АТУ, їх економічну та кадрову спроможність, а проведений аналіз 

сучасної обласної системи розселення визначає усі потенційні центри одиниць 

АТУ як базового, так і регіонального рівня.  
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6. При аналізі обласної системи розселення виявлено неточності та 

диспропорції планування системи розселення Полтавської області, які були 

допущені при розробці Генеральної схеми планування території України, які у 

майбутньому могли призвести до формування одиниць АТУ регіонального рівня 

із значними територіальними та демографічними диспропорціями. В результаті, 

запропоновано нову систему поділу Полтавської області на міжрайонні системи 

розселення, обґрунтовано необхідність врахування такого поділу при розробці 

та планування нових одиниць АТУ регіонального рівня, як єдиного джерела 

інформації, що містить усі необхідні обрахунки та є науковообгрунтованим. 

Таким чином, основними критеріями виділення нових одиниць АТУ 

регіонального рівня є - географічне положення майбутнього центру, його 

історичне значення, територіальна та транспортна доступність, склад та 

структура території нової одиниці АТУ, природо-ресурсний, геодемографічний 

та економічний потенціал території.  

7. Розкрито поняття Перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області, як інструменту державного контролю та підтримки 

реформування системи АТУ на базовому рівні в межах кожної області. Протягом 

2015-2017 рр. Полтавська обласна державна адміністрація розробила та 

затвердила сім варіантів перспективного плану. Аналіз усіх варіантів показав, що 

всі вони не повністю покривають територію Полтавської області, в середньому 

від 49 до 59% території області. Такий підхід унеможливлює ефективне 

планування нових одиниць АТУ – об’єднаних територіальних громад. Така 

ситуація потребує чіткого втручання державної влади у цей процес. У свою 

чергу, як на державному та і на регіональному рівні, спостерігається відсутність 

або часткове врахування суспільно-географічних чинників розвитку території. 

8. На прикладі Полтавської області проаналізовано територіальну, 

демографічну, економічну структуру новоутворених одиниць АТУ – об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). Починаючи із 2015 року на території Полтавської 

області утворено 39 ОТГ. Їх територія покриває 16% території області, до яких 

входить близько 14% населення області. Також досліджено та визначено усі 
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можливі варіанти добровільного об’єднання територіальних громад, кількість 

яких може становити п’ять. Для кожного варіанту такого добровільного 

об’єднання надано прогноз подальшого існування новостворених одиниць АТУ, 

який, головним чином, визначає чи можливе існування новоствореної ОТГ у 

майбутньому самостійно, чи така ОТГ буде об’єднана із іншими, більш 

крупними та спроможними ОТГ.  

9. Встановлено, що недосконало розроблені Перспективні плани 

формування території об’єднаних громад не стали надійним запобіжником 

формування неспроможних об’єднаних територіальних громад. На прикладі 

розробленого авторського варіанту відповідного плану Полтавської області та 

аналізу варіантів об’єднання громад у регіоні запропоновано 

науковообґрунтований варіант формування системи АТУ базового рівня – рівня 

об’єднаних територіальних громад. Це допоможе провести корекцію останнього 

затвердженого Перспективного плану та має стати підґрунтям формування 

соціально-економічних та правових умов укрупнення сформованих протягом 

2015-2017 рр. неспроможних територіальних громад Полтавської області.  

10. На прикладі розробленого авторського варіанту Перспективного плану, 

запропоновано чіткі напрями удосконалення реалізації реформи децентралізації 

влади та місцевого самоврядування із застосуванням оцінки конфігурації 

території та суспільно-географічних чинників розвитку проектних 

територіальних громад, розкрито організаційний механізм супроводу їх 

утворення та соціально-економічного розвитку. За допомогою широкого 

методологічного апарату, який був використаний для дослідження АТУ у даній 

роботі, визначено, що найбільш оптимальне число об’єднаних територіальних 

громад Полтавської області має становити 55 одиниць.  

Запропонований підхід може бути використаний для розроблення 

системного механізму забезпечення формування спроможних ОТГ та їх 

подальшого розвитку, удосконалення напрямів реалізації реформи 

децентралізації влади в Україні.    
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ДОДАТОК А 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок А. 1. Блок-схема методологічних підходів до аналізу 

територіально-політичної системи держави. 

Джерело: [35] 

 

 

 

 

Конкретизація і вдосконалення понятійно-

термінологічного апарату. Обґрунтування 

концептуальних засад взаємопов’язаного 

функціонування суспільно-географічних та 

територіально-політичних структур. 
 

 

Історично-генетичний аналіз 

етнографічних і територіально-політичних 

процесів в Україні та її регіонах впродовж 

XVIII-XXI ст. Розкриття просторових 

трендів їх взаємовпливу. Виявлення слідів 

інерції минулого в сучасній територіально-

політичній системі. 
 

 

Структурно-функціональний аналіз 

складових геополітичного простору. 

Виявлення регіональних пропорцій і 

диспропорцій в геополітичних зв’язках і 

співвідношеннях. Дослідження вектора 

рівнодійності політичних сил. 
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Рисунок А. 2. Карта об’єднаних територіальних громад України станом на 1 січня 2018 року 

Джерело: розроблено автором на основі [33] 



186 
 

Таблиця А.1. 

Рейтинг областей, щодо формування ОТГ (станом на 01.01.2018 р.) 

Джерело: [33] 
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Рисунок А.3. Об’єднані територіальні громади по областях, згідно Перспективних планів формування територій громад 

областей, 2015 

Джерело: розроблено автором на основі [33]  
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Рисунок А.4. Об’єднані територіальні громади по областях,  

згідно Перспективних планів формування територій громад областей, 2017 

Джерело: розроблено автором на основі [33] 
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Рисунок А.5. Порядок підготовки та ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад  

 Джерело: розроблено автором на основі [49] 
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Рисунок А.6. Порядок проведення добровільного об’єднання 

територіальних громад  

Джерело: розроблено автором на основі [49] 
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Рисунок А.7. Вимоги до визначення потенційних  

адміністративних центрів ОТГ   

Джерело: розроблено автором на основі [49] 
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ДОДАТОК Б 

Рисунок Б.1. Карта давніх земляних споруд на території Полтавської губернії на поч. І тис. н.е. 

Джерело: [105] 
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Рисунок Б.2. Карта літописних міст Київської держави ІХ-ХІІ ст. на території Полтавщини 

Джерело: [105] 
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Рисунок Б.3. Карта Канівських та Черкаських замкових уходів на Полтавщині в XIV- XV ст. 

Джерело: розроблено автором на основі [105] 
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Рисунок Б.4. Карта володінь пана Вишневецького на території Полтавської губернії до 1648 року 

Джерело: [105] 
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Рисунок Б.5. Карта Г. Боплана. Межі староств на кінець першої чверті  XVIІ ст. 

Джерело: [76] 
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Рисунок Б.6. Карта козацьких полків Полтавщини в 1648 році  

Джерело: [105] 
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Рисунок Б.7. Карта формування адміністративної території держави 

Богдана Хмельницького на осінь 1649 року 

Джерело: [53] 
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Таблиця Б.1. 

Кількість сотень і козаків у полках 

 Війська Запорізького за реєстром 1649 р.  

 

Полки Кількість сотень Кількість козаків 

Чигиринський  19 3222 

Черкаський 18 2996 

Канівський 16 3167 

Корсунський 19 3472 

Білоцерківський 23 2990 

Уманський 14 2976 

Брацлавський 22 2655 

Кальницький 19 2050 

Київський 18 2012 

Переяславський 19 2982 

Кропивенський 14 1992 

Миргородський 16 3090 

Полтавський 19 2970 

Прилуцький 20 1996 

Ніжинський 10 991 

Чернігівський 8 997 

Всього 274 40475 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 
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Таблиця Б.2.  

 

Кількість сотень Лівобережного Гетьманату, 

старшина і козаки яких 1672 р. склали присягу царю 

 при елекції на гетьманство І. Самойловича  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полки  Кількість сотень Кількість скорочених 

сотень з 1649 по 1672 рр. 

Київський 7 11 

Переяславський 15 4 

Миргородський 4 1 

Полтавський 17 2 

Прилуцький 9 11 

Ніжинський 21 +11 

Чернігівський 14 +6 

Гадяцький 9 +9 

Лубенський 13 +13 

Стародубський 8 +8 

Всього 117  
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Рисунок Б.8. Карта адміністративного поділу  

Війська Запорізького у 1657-1660 рр. 

Джерело: [53] 
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Рисунок Б.9. Карта  Адміністративного поділу 

 Війська Запорізького у 1660-1676 рр. 

Джерело: [53] 
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Таблиця Б.3.  

Кількість маєтків в полках Полтавщини в 1740 році   

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полк Кількість усіх 

маєтків 
У них дворів 

Кількість рангових 

маєтків 
У них дворів 

Полтавський 66 4284 4 655 

Лубенський 192 14993 13 815 

Гадяцький 368 10369 21 389 

Переяславський 174 4130 11 153 

Миргородський 88 12188 2 252 

Прилуцький 108 5510 5 704 

Всього 996 51474 56 2968 
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Таблиця Б.4.  

Кількість маєтків в полках Полтавщини в 1740 році   

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 

 

 

 

 

 

 

 

Полк Кількість усіх 

маєтків 
У них дворів 

Кількість рангових 

маєтків 
У них дворів 

Полтавський 66 4284 4 655 

Лубенський 192 14993 13 815 

Гадяцький 368 10369 21 389 

Переяславський 174 4130 11 153 

Миргородський 88 12188 2 252 

Прилуцький 108 5510 5 704 

Всього 996 51474 56 2968 
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Таблиця Б.5.  

Кількість господарств в полках Полтавщини за матеріалами ревізії  

Генеральної військової канцелярії 1751 року   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 

 

 

 

 

 

 

Полк  «Можно-

грунтові» 

«Середньо-

грунтові» 

«Мало-

грунтові» 

«Нищетные» Всього 

дворів 

виборних 

Всього дворів 

під-помічників  

Полтавський 17 - 343 1137 1497 3768 

Лубенський 39 360 1808 909 3116 5850 

Гадяцький 5 210 726 1063 2004 2183 

Переяславський 173 633 1089 373 2268 2616 

Миргородський 29 121 653 973 1776 2180 

Прилуцький - 3 217 1059 1279 1458 
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Таблиця Б.6.  

Кількість зареєстрованого населення у полках 

за переписом 1764 року 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полки Територія, кв. верст Всього населення чол.. Жителів на кв. версту 

Переяславський 8560 136130 15,9 

Прилуцький 4365 87760 20,1 

Лубенський 6660 287140 43,1 

Гадяцький 5330 140980 26,4 

Миргородський 6630 146860 22,1 

Полтавський 6915 156800 22,7 
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Рисунок Б.10. Адміністративно-територіальний поділ Гетьманщини 

1745-1764 рр. з поділом на полки 

Джерело: [53] 
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Таблиця Б.7.  

Хронологія зміни кількості полків на території Полтавщини 

з 1648 по 1782 рр. 

 

Рік Події К-ть Назви полків 

1648  Богдан Хмельницький утворює на 

визволеній території 26, у тому 

числі на території Полтавщини. 

8 Гадяцький, 

Кропивнянський, 

Лубенський, 

Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Чигиринський  

1649 Після укладення Зборівського миру 

був укладений новий козацький 

реєстр, при цьому зменшується 

кількість козацьких полків, на 

Полтавщині ліквідовують 

Лубенський та Гадяцький полки 

6 Кропивнянський, 

Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Чигиринський 

1658 У ході першої громадянської війни 

1657-1658 рр. Кропивнянський полк 

зазнав значних руйнувань, і гетьман                    

І.Виговський розформував його, 

створивши натомість Лубенський 

полк. 

6 Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Чигиринський, 

Лубенський 

1661 На прохання козацької старшини із  

частини полтавського полку 

виділено Зінківський, тоді ж 

Я.Сомко, з метою утримати від 

підпорядкування Польщі 

7 Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Лубенський, 
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Джерело: розроблено автором на основі [40] 

 

лівобережних жителів 

Чигиринського полку, видав 

Універсал, яким оголосив їх 

особливим Кременчуцьким полком 

Зінківський, 

Кременчуцький 

1663 Територію полку захопив 

правобережний гетьман П.Тетеря, 

який знову підпорядкував 

Чигиринському полку його колишні 

сотні 

7 Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Лубенський, 

Зінківський, 

Чигиринський 

1667 За Андрусівським договором 

лівобережні сотні правобережних 

полків переведено у 

підпорядкування лівобережних 

полків. 

6 Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Лубенський, 

Зінківський 

1672 За новою реформою АТУ гетьман  

І. Самойлович ліквідував 

Зінківський полк, Зіньків і ще дві 

сотні відійшло до Полтавського 

полку, а з решти утворили 

Гадяцький полк  

6 Миргородський, 

Переяславський, 

Полтавський, 

Прилуцький, 

Лубенський, 

Гадяцький 

1775 Останні сотні Полтавського полку, 

разом із Полтавою приєднано до 

Новоросійської губернії, полк 

перестає існувати 

5 Миргородський, 

Переяславський,  

Прилуцький, 

Лубенський, 

Гадяцький 
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Рисунок Б.11. Карта розподілу території Війська Запорізького між 

Київською та Малоросійською губерніями 

Джерело: [53] 
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Рисунок Б.12. Карта Кременчуцького повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.13. Карта Прилуцького повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.14. Карта Полтавського повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.15. Карта Пирятинського повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.16. Карта Роменського повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.17. Карта Костянтинівського повіту в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.18. Карта Зінківського повіту в 1803-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.19. Карта Кобеляцького повіту в 1803-1925 рр. 

Джерело: [40] 



Рисунок Б.20. Карта Лохвицького повіту в 1803-1925 рр. 

Джерело: [40] 
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Рисунок Б.21. Карта Полтавської губернії в 1802-1925 рр. 

Джерело: [76] 



Рисунок Б.22. Карта «Естественно-историческихъ частей Полтавськой губернии» в 1802-1925 рр. 

Джерело: [40] 



222 
 

 

Рисунок Б.23. Адміністративно-територіальний устрій Полтавської області в 1937-1941 рр. 

Джерело: [18] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.24. АТУ Полтавської області в 1957-1962 рр. 

Джерело: [41] 



 

Рисунок Б.25. АТУ Полтавської області в 1966-2015 рр. 

Джерело: [42] 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

 

Структура територіальних таксонів Полтавської області 

 

№ 

пп. 

Назва територіального 

таксону 

Адміністративні одиниці, які 

включаються до складу 

територіального таксону 

Площа, 

км2 

1 Великобагачанський Великобагачанський 1,02 

2 Гадяцькиий Гадяцькиий 1,60 

3 Глобинський Глобинський 2,47 

4 Гребінківський Гребінківський 0,60 

5 Диканський Диканський 0,68 

6 Зіньківський Зіньківський 1,36 

7 Карлівський Карлівський 0,85 

8 Кобеляцький Кобеляцький 1,82 

9 Козельщинський Козельщинський 0,93 

10 Котелевський Котелевський 0,80 

11 Кременчуцький Кременчуцький 1,02 

12 Лохвицький Лохвицький 1,30 

13 Лубенський Лубенський 1,38 

14 Машівський Машівський 0,89 

15 Миргородський Миргородський 1,54 

16 Новосанжарський Новосанжарський 1,27 

17 Оржицький Оржицький 0,98 

18 Пирятинський Пирятинський 0,86 

19 Полтавський Полтавський 1,26 

20 Решетилівський Решетилівський 1,01 

21 Семенівський Семенівський 1,28 

22 Хорольський Хорольський 1,06 

23 Чорнухинський Чорнухинський 0,68 

24 Чутівський Чутівський 0,86 

25 Шишацький Шишацький 0,80 

26 м. Полтава м. Полтава 0,10 

 Полтавська область  28,8 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.2. 

Показники зручності транспортно-географічного положення 

№№ 

з/п 
Назва територіального таксону ТГП 

1 Великобагачанський 1,15 

2 Гадяцькиий 0,90 

3 Глобинський 0,87 

4 Гребінківський 0,76 

5 Диканський 1,36 

6 Зіньківський 1,01 

7 Карлівський 1,07 

8 Кобеляцький 1,04 

9 Козельщинський 1,00 

10 Котелевський 1,03 

11 Кременчуцький 0,88 

12 Лохвицький 0,76 

13 Лубенський 0,93 

14 Машівський 1,30 

15 Миргородський 1,04 

16 Новосанжарський 1,31 

17 Оржицький 0,82 

18 Пирятинський 0,78 

19 Полтавський 1,82 

20 Решетилівський 1,46 

21 Семенівський 0,88 

22 Хорольський 1,04 

23 Чорнухинський 0,78 

24 Чутівський 1,10 

25 Шишацький 1,06 

26 м. Полтава 1,82 

 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок В.1. Транспортно-географічне положення  

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.3 

№ 

п/п 
Райони 

Потенціал ресурсів, % від загальнодержавного 

Мінераль

ні 
водні земельні лісові 

фауністичн

і 

Природно-

рекреаційн

і 

сума 

  Україна 282,558 130,759 443,839 41,699 4,739 96,406 1000 

  Всього по області 4,033 3,902 24,117 1,042 0,405 1,916 35,415 

1 Великобагачанcький 0,038 0,138 0,923 0,048 0,026 0,074 1,247 

2 Гадяцький 0,311 0,264 1,363 0,154 0,021 0,016 2,229 

3 Глобинський 0,003 0,234 1,635 0,015 0,032 0,074 1,993 

4 Гребінківський 0,074 0,093 0,653 0,005 0,004 0,054 0,883 

5 Диканський 0,036 0,091 0,72 0,031 0,012 0,049 0,939 

6 Зіньківський 0,091 0,21 1,337 0,079 0,017 0,088 1,822 

7 Карлівський 0,003 0,102 0,809 0,009 0,007 0,049 0,979 

8 Кобеляцький 0,014 0,165 1,152 0,067 0,017 0,091 1,506 

9 Козельщинський 0,042 0,111 0,75 0,013 0,007 0,056 0,979 

10 Котелевський 0,079 0,098 0,54 0,1 0,012 0,023 0,852 

11 Кременчуцький 2,605 0,095 0,647 0,024 0,01 0,096 3,477 

12 Лохвицький 0,048 0,227 1,17 0,066 0,012 0,064 1,587 

13 Лубенський 0,011 0,203 1,172 0,057 0,018 0,098 1,559 

14 Машівський 0,059 0,111 0,89 0,002 0,042 0,053 1,157 

15 Миргородський 0,111 0,222 1,418 0,048 0,027 0,214 2,04 

16 Новосанжарський 0,244 0,151 1,061 0,041 0,019 0,111 1,627 

17 Оржицький 0,007 0,148 0,949 0,02 0,005 0,039 1,168 

18 Пирятинський 0,007 0,133 0,764 0,026 0,006 0,044 0,98 

19 Полтавський 0,174 0,144 1,082 0,084 0,027 0,095 1,606 

20 Решетилівський 0,008 0,133 0,822 0,014 0,014 0,058 1,049 

21 Семенівський 0,003 0,173 1,067 0,006 0,008 0,047 1,304 

22 Хорольський 0,031 0,153 1,055 0,014 0,026 0,054 1,333 

23 Чорнухинський 0,031 0,102 0,578 0,041 0,006 0,024 0,782 

24 Чутівський 0,003 0,111 0,821 0,022 0,017 0,033 1,007 

25 Шишацький 0,002 0,104 0,739 0,056 0,013 0,031 0,945 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.4 

Природно-ресурсний потенціал таксонів Полтавської області 

№

№ 

п.п. 

Назватериторіального 

таксону 

Індекси природно-ресурсного потенціалу 

Пм Пв Пз Пл Пф Пр 
Пком

п. 

1 Великобагачанський 0,08 0,62 1,23 0,94 3,25 0,45 1,10 

2 Гадяцькиий 0,42 0,76 1,16 1,39 1,67 0,06 0,91 

3 Глобинський 0,00 0,44 0,90 0,09 1,65 0,19 0,54 

4 Гребінківський 0,26 0,72 1,48 0,12 0,85 0,56 0,67 

5 Диканський 0,11 0,62 1,44 0,66 2,25 0,45 0,92 

6 Зіньківський 0,14 0,71 1,34 0,84 1,59 0,41 0,84 

7 Карлівський 0,01 0,83 1,29 0,15 1,05 0,62 0,66 

8 Кобеляцький 0,02 0,42 0,86 0,53 1,19 0,31 0,56 

9 Козельщинський 3,95 0,75 1,10 0,20 0,96 0,38 1,22 

10 Котелевський 0,21 0,57 0,92 1,81 1,91 0,18 0,93 

11 Кременчуцький 5,46 0,43 0,86 0,34 1,25 0,59 1,49 

12 Лохвицький 0,08 0,81 1,22 0,73 1,18 0,31 0,72 

13 Лубенський 0,02 0,68 1,16 0,60 1,66 0,44 0,76 

14 Машівський 0,14 0,58 1,36 0,03 1,72 0,37 0,70 

15 Миргородський 0,15 0,67 1,25 0,45 2,23 0,87 0,94 

16 Новосанжарський 0,41 0,55 1,14 0,47 1,91 0,55 0,84 

17 Оржицький 0,02 0,70 1,32 0,30 0,65 0,25 0,54 

18 Пирятинський 0,02 0,71 1,21 0,44 0,89 0,32 0,60 

19 Полтавський 0,30 0,53 1,17 0,97 2,73 0,47 1,03 

20 Решетилівський 0,02 0,61 1,11 0,20 1,77 0,36 0,68 

21 Семенівський 0,01 0,62 1,13 0,07 0,80 0,23 0,48 

22 Хорольський 0,06 0,67 1,35 0,19 3,12 0,32 0,95 

23 Чорнухинський 0,10 0,69 1,16 0,87 1,12 0,22 0,69 

24 Чутівський 0,01 0,60 1,30 0,37 2,52 0,24 0,84 

25 Шишацький 0,01 0,60 1,26 1,01 2,07 0,24 0,86 

Джерело: розроблено автором на основі [137] 
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Рисунок В.2. Окремі складові інтегрального показника-природно-ресурсного потенціалу 

Джерело: розроблено автором на основі [137] 
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Рисунок В.3. Схема побудови інтегрального показника-природно-ресурсного потенціалу 

Джерело: розроблено автором на основі [137] 
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Таблиця В.5 

Показники забезпеченості основними фондами окремих  

таксонів Полтавської області 

 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 

 

 № 

п/п 
Регіон 

Населення, 

чол. 

Основнізасоби, 

млн. грн. 
Грн/чол. Ф 

Індекс 

потенціалу 

1 Україна 45870700 6,64886E+12 144948 1,00  

2 Полтавська обл. 1479913 178211,815 120420 0,83  

3 Гребінківський 23438 18016 768666 5,30 Найвищий 

4 Полтава 291850 78039 267394 1,84 

Високий 5 Кременчуг 225996 48542,418 214793 1,48 

6 Горішні Плавні 54648 6899,142 126247 0,87 

7 Диканський 19769 1445 73094,2 0,50 

Середній  

8 Лубни 47825 2699,079 56436,6 0,39 

9 Шишацький 21354 1094 51231,6 0,35 

10 Оржицький 25435 1251 49184,2 0,34 

11 Машівський 20406 968 47437 0,33 

12 Миргород 39664 1615,24 40723,1 0,28 

13 Семенівський 27300 1064 38974,4 0,27 

14 Глобинський 47986 1626 33884,9 0,23 

15 Лохвицький 45547 1447 31769,4 0,22 

16 Полтавський 67020 1989 29677,7 0,20 

17 Решетилівський 27104 637 23502,1 0,16 

Низький 

18 Карлівський 36258 825 22753,6 0,16 

19 Великобагачанський 26438 558 21106 0,15 

20 Гадяцькиий 56418 1171 20755,8 0,14 

21 Пирятинський 33176 648 19532,2 0,13 

22 Миргородський 34343 659 19188,8 0,13 

23 Зіньківський 36687 680 18535,2 0,13 

24 Хорольський 36630 677 18482,1 0,13 

25 Котелевський 20098 343 17066,4 0,12 

26 Чутівський 24130 365 15126,4 0,10 

27 Новосанжарський 36075 496 13749,1 0,09 

28 Козельщинський 20857 240 11506,9 0,08 

29 Кобеляцький 45249 482 10652,2 0,07 

30 Чорнухинський 12493 127 10165,7 0,07 

31 Кременчуцький 41594 386 9280,18 0,06 

32 Лубенський 34125 298 8732,6 0,06 
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Рисунок В.4. Забезпеченість основними фондами 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.6 

Показники трудового потенціалу окремих таксонів Полтавської області 

 

№№ 

з/п 

Назва територіального таксону 
ТП1 ТП2 ТП 

1 Великобагачанський 0,62 1,03 0,83 

2 Гадяцькиий 0,62 1,03 0,83 

3 Глобинський 0,54 1,03 0,79 

4 Гребінківський 0,66 1,04 0,85 

5 Диканський 0,63 1,03 0,83 

6 Зіньківський 0,59 1,02 0,81 

7 Карлівський 0,58 1,04 0,81 

8 Кобеляцький 0,59 1,02 0,81 

9 Козельщинський 0,66 1,02 0,84 

10 Котелевський 0,68 1,02 0,85 

11 Кременчуцький 0,86 1,06 0,96 

12 Лохвицький 0,67 1,03 0,85 

13 Лубенський 0,57 1,05 0,81 

14 Машівський 0,67 1,03 0,85 

15 Миргородський 0,59 1,04 0,81 

16 Новосанжарський 0,61 1,02 0,82 

17 Оржицький 0,57 1,02 0,80 

18 Пирятинський 0,69 1,04 0,86 

19 Полтавський 0,85 1,04 0,95 

20 Решетилівський 0,68 1,04 0,86 

21 Семенівський 0,55 1,03 0,79 

22 Хорольський 0,66 1,03 0,85 

23 Чорнухинський 0,55 1,04 0,79 

24 Чутівський 0,64 1,03 0,84 

25 Шишацький 0,63 1,02 0,82 

26 м. Полтава 0,92 1,06 0,99 

 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок В.5. Трудові ресурси 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 



236 
 

Рисунок. В.6.  Потенціал розвитку районів Полтавської області 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.7 

Показники розвитку соціальної інфраструктури 

 

№№ 

з/п 

Назва територіального 

таксону 
СІ 1 СІ 2 СІ 3 СІ 4 СІ 5 СІ 

1 Великобагачанський 1,09 0,19 0,59 1,11 0,29 0,51 

2 Гадяцькиий 1,24 0,49 0,75 0,85 0,39 0,61 

3 Глобинський 1,29 0,70 0,76 1,22 0,33 0,67 

4 Гребінківський 1,03 0,17 0,61 1,03 0,20 0,46 

5 Диканський 1,06 0,72 0,54 1,72 0,18 0,60 

6 Зіньківський 1,30 0,28 1,06 1,14 0,23 0,61 

7 Карлівський 1,07 0,28 0,65 1,02 0,28 0,52 

8 Кобеляцький 1,29 0,50 0,76 0,79 0,23 0,55 

9 Козельщинський 1,20 0,26 0,72 0,91 0,15 0,47 

10 Котелевський 1,15 0,42 0,59 0,97 0,28 0,53 

11 Кременчуцький 0,97 0,94 0,76 1,13 0,84 0,89 

12 Лохвицький 1,18 0,18 0,69 1,10 0,21 0,50 

13 Лубенський 1,15 0,56 2,30 2,30 0,56 1,14 

14 Машівський 1,07 0,19 0,63 1,08 0,16 0,45 

15 Миргородський 1,10 1,11 1,37 2,19 0,45 0,99 

16 Новосанжарський 1,25 0,37 0,56 1,18 0,22 0,53 

17 Оржицький 1,16 0,06 0,61 1,65 0,25 0,55 

18 Пирятинський 1,18 0,31 0,64 0,67 0,58 0,63 

19 Полтавський 1,03 2,04 0,45 0,87 0,47 0,82 

20 Решетилівський 1,13 0,74 0,54 0,27 0,52 0,59 

21 Семенівський 1,25 - 0,69 0,69 0,24 0,45 

22 Хорольський 1,24 0,16 0,54 0,98 0,42 0,56 

23 Чорнухинський 1,54 0,04 0,81 1,32 0,15 0,54 

24 Чутівський 1,00 0,14 0,47 0,90 0,25 0,43 

25 Шишацький 1,14 0,30 0,71 0,92 0,22 0,50 

26 м. Полтава 0,90 1,47 1,70 1,41 1,62 1,51 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.7.  Рівень розвитку соціальної інфраструктури 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.8. 

 

Показники якості соціального розвитку таксонів Полтавської області 

№№ 

з/п 

Назва 

територіального 

таксону 

СР1 СР2 СР3 СР4 СР5 CP 

1 Великобагачанський 1,01 0,67 0,36 0,66 0,30 0,65 

2 Гадяцькиий 0,81 0,80 0,42 0,68 0,29 0,64 

3 Глобинський 1,01 0,68 0,37 0,79 0,32 0,69 

4 Гребінківський 0,92 0,69 0,35 0,92 0,44 0,73 

5 Диканський 0,99 0,73 0,42 0,91 0,32 0,73 

6 Зіньківський 0,89 0,73 0,38 0,69 0,26 0,64 

7 Карлівський 0,97 0,80 0,50 0,71 0,23 0,67 

8 Кобеляцький 0,91 0,75 0,40 0,71 0,36 0,67 

9 Козельщинський 1,02 0,68 0,38 0,65 0,53 0,71 

10 Котелевський 0,86 0,83 0,47 0,68 0,40 0,69 

11 Кременчуцький 2,87 2,97 0,29 3,37 1,54 2,53 

12 Лохвицький 0,88 0,74 0,38 0,80 0,42 0,70 

13 Лубенський 1,70 2,61 0,20 1,41 0,69 1,55 

14 Машівський 0,98 0,91 0,69 0,95 0,24 0,77 

15 Миргородський 1,61 2,47 0,21 1,51 0,54 1,48 

16 Новосанжарський 0,84 0,71 0,34 1,03 0,23 0,69 

17 Оржицький 0,85 0,78 0,41 0,69 0,22 0,63 

18 Пирятинський 0,90 0,78 0,43 0,73 0,51 0,72 

19 Полтавський 0,99 0,95 0,79 0,95 0,83 0,93 

20 Решетилівський 1,06 0,79 0,54 0,68 0,31 0,71 

21 Семенівський 0,91 0,72 0,38 0,68 0,19 0,62 

22 Хорольський 0,83 0,70 0,33 0,77 1,00 0,81 

23 Чорнухинський 0,71 0,65 0,27 0,64 0,25 0,56 

24 Чутівський 1,04 0,80 0,54 0,68 0,26 0,69 

25 Шишацький 0,94 0,76 0,42 0,86 0,33 0,71 

26 м. Полтава 0,81 1,17 1,00 0,96 1,11 1,01 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.8.  Соціальний розвиток 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.9. 

Показники економічного розвитку таксонів Полтавської області 

 

№№ 

з/п 

Назва територіального 

таксону 
Е1 Е2 Е3 Е 

1 Великобагачанський 0,62 0,36 0,41 0,50 

2 Гадяцькиий 2,06 0,40 0,77 1,26 

3 Глобинський 1,75 0,46 0,22 1,08 

4 Гребінківський 0,17 0,23 1,53 0,33 

5 Диканський 1,13 0,95 1,08 1,05 

6 Зіньківський 0,28 0,32 2,03 0,47 

7 Карлівський 0,75 0,32 0,90 0,59 

8 Кобеляцький 0,54 0,21 0,31 0,39 

9 Козельщинський 1,06 0,27 0,35 0,67 

10 Котелевський 0,61 0,50 1,23 0,63 

11 Кременчуцький 7,41 0,47 2,14 4,08 

12 Лохвицький 1,70 0,40 0,20 1,02 

13 Лубенський 0,60 0,25 0,22 0,42 

14 Машівський 3,16 0,33 1,33 1,83 

15 Миргородський 0,74 0,35 1,19 0,63 

16 Новосанжарський 0,33 0,34 2,16 0,51 

17 Оржицький 0,63 0,42 0,25 0,51 

18 Пирятинський 1,40 0,25 0,31 0,83 

19 Полтавський 0,55 0,29 1,17 0,51 

20 Решетилівський 0,76 0,32 1,08 0,62 

21 Семенівський 0,50 0,29 1,35 0,50 

22 Хорольський 0,73 0,38 0,22 0,54 

23 Чорнухинський 0,15 0,21 1,95 0,35 

24 Чутівський 0,20 0,21 1,79 0,36 

25 Шишацький 1,82 0,68 1,09 1,29 

26 м. Полтава 3,78 - 0,78 1,95 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.9.  Економічний розвиток 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.10 

Показники стану навколишнього середовища 

 

№№ 

з/п 

Назва територіального 

таксону 
ЕК 1 ЕК2 EK 1/EK 

1 Великобагачанський 5,52 9,66 7,59 0,13 

2 Гадяцькиий 2,15 2,16 2,16 0,46 

3 Глобинський 6,11 1,37 3,74 0,27 

4 Гребінківський 4,00 62,86 33,43 0,03 

5 Диканський 1,76 2,94 2,35 0,43 

6 Зіньківський 3,52 13,27 8,39 0,12 

7 Карлівський 3,31 2,05 2,68 0,37 

8 Кобеляцький 7,25 1,54 4,40 0,23 

9 Козельщинський 6,82 58,67 32,75 0,03 

10 Котелевський 3,74 75,49 39,61 0,03 

11 Кременчуцький 4,64 6,44 0,20 0,18 

12 Лохвицький 1,05 2,52 1,78 0,56 

13 Лубенський 7,73 282,14 66,94 0,01 

14 Машівський 3,14 12,54 7,84 0,13 

15 Миргородський 7,73 4,88 3,37 0,16 

16 Новосанжарський 4,83 0,87 2,85 0,35 

17 Оржицький 4,14 0,84 2,49 0,40 

18 Пирятинський 5,04 14,16 9,60 0,10 

19 Полтавський 3,52 22,13 12,82 0,08 

20 Решетилівський 2,64 45,17 23,90 0,04 

21 Семенівський 9,67 25,92 17,79 0,06 

22 Хорольський 4,14 39,22 21,68 0,05 

23 Чорнухинський 8,92 227,06 117,99 0,01 

24 Чутівський 6,44 4061,02 2033,73 0,00 

25 Шишацький 2,19 0,26 1,22 0,82 

26 м. Полтава 0,05 9,36 4,71 0,21 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.10.  Стан навколишнього середовища 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.11 

Показники рівня містобудівного розвитку  

 

№№ 

з/п 

Назва територіального 

таксону 
M 1 M 2 M 3 M 

1 Великобагачанський 0,37 0,46 0,34 0,38 

2 Гадяцькиий 0,58 0,62 0,47 0,55 

3 Глобинський 0,33 0,53 0,25 0,34 

4 Гребінківський 0,53 0,69 0,51 0,56 

5 Диканський 0,40 0,59 0,38 0,44 

6 Зіньківський 0,46 0,62 0,35 0,46 

7 Карлівський 0,60 0,64 0,56 0,59 

8 Кобеляцький 0,42 0,50 0,33 0,40 

9 Козельщинський 0,35 0,44 0,29 0,35 

10 Котелевський 0,38 0,90 0,33 0,48 

11 Кременчуцький 3,08 0,01 3,28 2,45 

12 Лохвицький 0,54 0,66 0,46 0,54 

13 Лубенський 0,86 0,85 0,76 0,82 

14 Машівський 0,32 0,28 0,30 0,30 

15 Миргородський 0,67 0,89 0,62 0,70 

16 Новосанжарський 0,46 0,34 0,37 0,40 

17 Оржицький 0,40 0,31 0,34 0,36 

18 Пирятинський 0,60 0,71 0,50 0,59 

19 Полтавський 0,71 - 0,70 0,54 

20 Решетилівський 0,40 0,50 0,35 0,41 

21 Семенівський 0,35 0,35 0,28 0,32 

22 Хорольський 0,56 0,55 0,46 0,52 

23 Чорнухинський 0,37 0,31 0,24 0,30 

24 Чутівський 0,37 0,59 0,37 0,42 

25 Шишацький 0,40 0,32 0,35 0,36 

26 м. Полтава 35,22 1,46 64,03 38,65 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 

 

 

 

 



Рисунок. В.11. Містобудівний розвиток 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.12. Інтегральний показник рівня  

соціально-економічного та містобудівного розвитку 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154 
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Таблиця В.12. 

Комплексна характеристика рівня розвитку окремих таксонів Полтавської області 

№

№ 

з/п. 

Назва територіального 

таксону 

Рівень розвитку окремих  середньозважених показників 

Транспортно

-географічне 

положення 

Природно-

ресурсний 

потенціал 

Основні 

фонди 

Транспорт

на мережа 

Трудовий 

потенціал 

Загальний 

потенціал 

розвитку 

Економічний 

розвиток 

Соціальна 

інфраструк

тура 

Соціальний 

розвиток 

Стан 

навколишньог

о середовища 

Містобудів

ний 

розвиток 

Загальний 

рівень 

розвитку 

1 Великобагачанський 1,15 1,10 0,15 0,96 0,83 0,90 0,50 0,51 0,65 0,13 0,38 0,44 

2 Гадяцькиий 0,90 0,91 0,14 1,31 0,83 0,90 1,26 0,61 0,64 0,46 0,55 0,73 

3 Глобинський 0,87 0,54 0,23 0,83 0,79 0,70 1,08 0,67 0,69 0,27 0,34 0,65 

4 Гребінківський 0,76 0,67 0,09 1,78 0,85 0,95 0,33 0,46 0,73 0,03 0,56 0,41 

5 Диканський 1,36 0,92 0,50 0,65 0,83 0,85 1,05 0,60 0,73 0,43 0,44 0,68 

6 Зіньківський 1,01 0,84 0,13 0,57 0,81 0,72 0,47 0,61 0,64 0,12 0,46 0,45 

7 Карлівський 1,07 0,66 0,16 1,44 0,81 0,90 0,59 0,52 0,67 0,37 0,59 0,55 

8 Кобеляцький 1,04 0,56 0,07 0,70 0,81 0,69 0,39 0,55 0,67 0,23 0,40 0,45 

9 Козельщинський 1,00 1,22 0,08 0,98 0,84 0,91 0,67 0,47 0,71 0,03 0,35 0,46 

10 Котелевський 1,03 0,93 0,12 0,53 0,85 0,75 0,63 0,53 0,69 0,03 0,48 0,47 

11 Кременчуцький 0,88 1,49 1,20 5,04 0,96 2,05 4,08 0,89 2,53 5,05 2,45 3,20 

12 Лохвицький 0,76 0,72 0,22 1,00 0,85 0,79 1,02 0,50 0,70 0,56 0,54 0,69 

13 Лубенський 0,93 0,98 0,25 1,22 0,81 0,91 0,42 1,14 1,55 0,01 0,82 0,77 

14 Машівський 1,30 0,70 0,33 1,22 0,85 0,92 1,83 0,45 0,77 0,13 0,30 0,77 

15 Миргородський 1,04 0,94 0,21 1,29 0,81 0,93 0,63 0,99 1,48 0,30 0,70 0,83 

16 Новосанжарський 1,31 0,84 0,09 0,93 0,82 0,85 0,51 0,53 0,69 0,35 0,40 0,51 
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№

№ 

з/п. 

Назва територіального 

таксону 

Рівень розвитку окремих  середньозважених показників 

Транспортно

-географічне 

положення 

Природно-

ресурсний 

потенціал 

Основні 

фонди 

Транспорт

на мережа 

Трудовий 

потенціал 

Загальний 

потенціал 

розвитку 

Економічний 

розвиток 

Соціальна 

інфраструк

тура 

Соціальний 

розвиток 

Стан 

навколишньог

о середовища 

Містобудів

ний 

розвиток 

Загальний 

рівень 

розвитку 

17 Оржицький 0,82 0,54 0,34 0,66 0,80 0,67 0,51 0,55 0,63 0,40 0,36 0,50 

18 Пирятинський 0,78 0,60 0,13 1,05 0,86 0,77 0,83 0,63 0,72 0,10 0,59 0,57 

19 Полтавський 1,82 1,03 0,20 2,17 0,95 1,31 0,51 0,82 0,93 0,08 0,54 0,57 

20 Решетилівський 1,46 0,68 0,16 0,92 0,86 0,85 0,62 0,59 0,71 0,04 0,41 0,48 

21 Семенівський 0,88 0,48 0,27 0,74 0,79 0,67 0,50 0,45 0,62 0,06 0,32 0,40 

22 Хорольський 1,04 0,99 0,13 1,09 0,85 0,90 0,54 0,56 0,81 0,05 0,52 0,49 

23 Чорнухинський 0,78 0,69 0,07 0,86 0,79 0,72 0,35 0,54 0,56 0,01 0,30 0,35 

24 Чутівський 1,10 0,84 0,10 1,92 0,84 1,06 0,36 0,43 0,69 0,00 0,42 0,38 

25 Шишацький 1,06 0,86 0,35 1,27 0,82 0,93 1,29 0,50 0,71 0,82 0,36 0,80 

26 м. Полтава 1,82 1,03 1,84 1,20 0,99 1,25 1,95 1,51 1,01 0,21 38,65 5,30 

 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Таблиця В.13. 

Комплексна характеристика рівня розвитку окремих таксонів Полтавської області 

№

№ 

з/п. 

Назва територіального 

таксону 

Рівень розвитку окремих  середньозважених показників 

Транспортно

-географічне 

положення 

Природно-

ресурсний 

потенціал 

Основні 

фонди 

Транспортна 

мережа 

Трудовий 

потенціал 

Загальний 

потенціал 

розвитку 

Економічний 

розвиток 

Соціальна 

інфраструкт

ура 

Соціальний 

розвиток 

Стан 

навколишнь

ого 

середовища 

Містобудівн

ий розвиток 

Загальний 

рівень 

розвитку 

1 Великобагачанський В С Н С Н С Н Н Н В Н Н 

2 Гадяцький С С Н В Н С В Н Н В Н С 

3 Глобинський Н Н Н Н Н Н С Н Н В Н Н 

4 Гребінківський Н Н Н В Н С Н Н Н В Н Н 

5 Диканський В С Н Н Н Н С Н Н В Н Н 

6 Зіньківський С С Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

7 Карлівський С Н Н В Н С Н Н Н В Н Н 

8 Кобеляцький С Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

9 Козельщинський С В Н С Н С Н Н Н В Н Н 

10 Котелевський С С Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

11 Кременчуцький Н В В В С В В С В Н В В 

12 Лохвицький Н Н Н С Н Н С Н Н С Н Н 

13 Лубенський С Н Н В Н С Н В В В Н С 

14 Машівський В Н Н В Н С В Н Н В Н С 

15 Миргородський С С Н В Н С Н С В В Н С 
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№

№ 

з/п. 

Назва територіального 

таксону 

Рівень розвитку окремих  середньозважених показників 

Транспортно

-географічне 

положення 

Природно-

ресурсний 

потенціал 

Основні 

фонди 

Транспортна 

мережа 

Трудовий 

потенціал 

Загальний 

потенціал 

розвитку 

Економічний 

розвиток 

Соціальна 

інфраструкт

ура 

Соціальний 

розвиток 

Стан 

навколишнь

ого 

середовища 

Містобудівн

ий розвиток 

Загальний 

рівень 

розвитку 

16 Новосанжарський В С Н С Н Н Н Н Н В Н Н 

17 Оржицький Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

18 Пирятинський Н Н Н С Н Н Н Н Н В Н Н 

19 Полтавський В С Н В С В Н Н С В Н Н 

20 Решетилівський В Н Н С Н Н Н Н Н В Н Н 

21 Семенівський Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

22 Хорольський С С Н С Н С Н Н Н В Н Н 

23 Чорнухинський Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н 

24 Чутівський В С Н В Н С Н Н Н В Н Н 

25 Шишацький С С Н В Н С В Н Н С Н С 

26 м. Полтава В С В В С В В В С В В В 

 

В- високий рівень; С – середній рівень; Н – низький рівень. 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 
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Рисунок. В.13. Схема побудови інтегрального показника - комплексної характеристики  

рівня розвитку районів Полтавської області 

Джерело: розроблено автором на основі [150-154] 

 

 

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ТАКСОНІВ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЇХ ПОТЕНЦІАЛУ 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК 
РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ТА МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ 

КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ 
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ДОДАТОК Г 

 
Рисунок Г.1. Система розселення Полтавської області  

(Згідно Генеральної схеми планування території України) 

Джерело: розроблено автором на основі [27,156] 
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Рисунок Г.2.  Система розселення Полтавської області  

(Згідно Схеми планування території Полтавської області) 

Джерело: розроблено автором на основі [156] 
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Рисунок Г.4. Транспортна доступність до центрів МРС до і після внесених змін 

Джерело: розроблено автором на основі [99]



256 
 

Таблиця Г.1. 

Планувальна структура районних систем розселення 

№ 

з/п 

Районні системи 

розселення 

Центр системи 

розселення 

Підцентр системи 

розселення 

1 Великобагачанський 
сел. Велика 

Багачка 

смт. Гоголево, 

с. Білоцерківка 

2 Гадяцький 
м. Гадяч с. Петрівка-Роменська 

с. Лютенька 

3 Глобинський 
м. Глобино сел. Градизьк 

с. Великі Кринки 

4 Гребінківський м. Гребінка (підцентр відсутній) 

5 Диканський сел. Диканька с. Балясне 

6 Зінківський м. Зіньків смт. Опішня 

7 Карлівський м. Карлівка (підцентр відсутній) 

8 Кобеляцький 

м. Кобеляки с. Озера 

с. Приніпрянське 

с. Бутенки 

9 Козельщинський сел. Козельщина смт. Нова Галещина 

10 Котелевський сел. Котельва с. Велика Врублівка 

11 Кременчуцький 
м. Кременчук м. Горішні Плавні,  

с. Омельник 

12 Лохвицький 
м. Лохвиця м. Заводське 

с. Сенча 

13 Лубенський м. Лубни с. Снітин 

14 Машівський сел. Машівка (підцентр відсутній) 

15 Миргородський м. Миргород 

смт. Комишня,  

смт. Ромодан  

с. Великі Сорочинці 
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№ 

з/п 

Районні системи 

розселення 

Центр системи 

розселення 

Підцентр системи 

розселення 

16 Новосанжарський 
сел. Нові Санжари с. Нехвороща,  

с. Драбинівка 

17 Оржицький сел. Оржиця с. Лазірки 

18 Пирятинський м. Пирятин (підцентр відсутній) 

19 Полтавський 
м. Полтава с. Мачухи 

с. Новоселиця 

20 Решетилівський сел. Решетилівка с. Покровське 

21 Семенівський сел. Семенівка с. Оболонь 

22 Хорольський м. Хорол c. Покрова Багачка 

23 Чутівський сел. Чутове смт. Скороходове 

24 Чорнухинський сел. Чорнухи (підцентр відсутній) 

25 Шишацький сел. Шишаки с. Сагайдак 

Джерело: розроблено автором на основі [156] 
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ДОДАТОК Д 
  

 

 

Рисунок Д.1. Перспективний план формування територій громад 

Полтавської області (варіант 2) 

Джерело: [130] 
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Рисунок Д.2. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області (варіант 3) 

Джерело: [131] 
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Рисунок Д.3. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області (варіант 4) 

Джерело: [132] 
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Таблиця Д.1. 

Аналіз Перспективних планів Полтавської області (2015-2017 рр.)  

№ 

п/п 
Назва ОТГ 

Район, у якому 

сформовано ОТГ 

Площа 

території 

ОТГ, км2 

Кількість 

сільських/ 

селищних 

/міський рад, 

що увійшли до 

складу ОТГ 

Кількість 

населення 

ОТГ, осіб 

Дата 

проведення 

перших 

місцевих 

виборів у 

ОТГ 

Перспективні плани, які затверджені Полтавською обласною 

радою 

Перспективні плани, які 

затверджені КМУ 

Варіант 1 

(18.05.15) 

Варіант 2 

(13.08.15) 

Варіант 3 

(11.08.16) 

Варіант 4 

(29.09.16) 

Варіант 5 

(23.12.16) 

Варіант 6 

(26.04.17) 

Варіант 2 

(4.12.15) 

Варіант 3 

(19.04.17) 

Варіант 4 

(10.11.17) 

1 Білоцерківська Великобагачанський 200 4 4921 25.10.2015          

2 Великобагачанська Великобагачанський 327,5 5 11130 30.04.2017          

3 Рокитянська Великобагачанський 112 2 2118 30.04.2017          

4 Гоголівська Великобагачанський 12,5 2 3458 -          

5 Гадяцька Гадяцький 554 12 34581 -          

6 Веприцька Гадяцький 150 3 3777 -          

7 Сарівська Гадяцький 244 4 5020 -          

8 Лютенська Гадяцький 259 2 3620 -          

9 
Петрівсько-

Роменська 
Гадяцький 255 7 7904 24.12.2017  

  
  

 
   

10 Сергіївська Гадяцький 167,61 3 3050 18.12.2016          

11 Глобинська Глобинський 353 6 16265 25.10.2015          

12 Кринківська Глобинський 206 2 4801 -          

13 Пустовійтівська Глобинський 136 3 3302 -          

14 Манжеліївська Глобинський 119 2 1593 -          

15 Гребінківська Гребінківський 78,5 3 12629 29.10.2017          

16 Диканська Диканський 190 3 10379 -          

17 Балясненська Диканський 188 5 3330 -          

18 Стасівська Диканський 161 3 3978 -          

19 Зіньківська Зінківський 976 15 24919 -          

20 Опішнянська Зінківський 384 7 10105 -          

21 Ланівська Карлівський 96,8 2 3870 29.10.2017          

22 Кобеляцька Кобеляцький 158 4 12975 -          

23 Білицька Кобеляцький 252 5 8825 -          

24 Бутенківська Кобеляцький 146 4 4175 29.10.2017          

25 Озерянська Кобеляцький 284 3 4088 -          

26 Красненська Кобеляцький 192 3 2631 -          

27 Придніпрянська Кобеляцький 182 2 3061 -          

28 Шенгурівська Кобеляцький 117 2 1478 -          

29 Козельщинська Козельщинський 448 9 12256 24.12.2017          

30 Новогалещинська Козельщинський 245 6 9683 29.10.2017          

31 Котелевська Котелевський 793 10 19737 -          

32 Горішньоплавнівська Кременчуцький 143 3 53632 -          

33 Недогарківська Кременчуцький 87 2 3819 25.10.2015          

34 Піщанська Кременчуцький 78 2 8457 25.10.2015          

35 Новонознам’янська Кременчуцький 83 2 5162 25.10.2015          
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Джерело: розроблено автором на основі [121,130-132] 

 

36 Дмитрівська Кременчуцький 137 2 6473 -          

37 Пришибська Кременчуцький 92 2 2046 25.10.2015          

38 Омельницька Кременчуцький 109 4 5487 25.10.2015          

39 Лохвицька Лохвицький 81,7 4 12718 29.10.2017          

40 Вирішальненська Лохвицький 114 2 3562 -          

41 Гирявоіскавецька Лохвицький 164 2 2167 -          

42 Безсалівська Лохвицький 145 2 1662 -          

43 Сенчанська Лохвицький 100 2 3657 29.10.2017          

44 Лубенська Лубенський 286 5 54718 -          

45 Новаківська Лубенський 409 7 7156 -          

46 Вовчицька Лубенський 400 8 7686 -          

47 Засульська Лубенський 281 6 11210 18.12.2016          

48 Машівська Машівський 706 13 13418 24.12.2017          

49 Михайлівська Машівський 136,5 3 7656 29.10.2017          

50 Миргородська Миргородський 170 4 53888 -          

51 Комишнянська Миргородський 293 4 5074 -          

52 Великосорочинська Миргородський 237 4 5347 18.12.2017          

53 Новосанжарська Новосанжарський 71 4 10594 29.10.2017          

54 Нехворощанська Новосанжарський 285,7 5 5382 29.10.2017          

55 Драбинівська Новосанжарський 216,9 6 4444 29.10.2017          

56 Малоперещепинська Новосанжарський 127 2 3114 29.10.2017          

57 Руденківська Новосанжарський 103,6 2 3950 29.10.2017          

58 Заворсклянська 
Полтавський, 

Новосанжарський 
114,1 3 3290 24.12.2017  

  
  

 
   

59 Мачухівська 

Полтавський, 

Новосанжарський, 

Решетилівський 

247,1 6 7899 24.12.2017  

  

  

 

   

60 Степненська Полтавський    -          

61 Терешківська Полтавський    -          

62 Щербанівська Полтавський 98,8 3 12919 24.12.2017          

63 Пирятинська Пирятинський 97,6 2 17299 25.10.2015          

64 Решетилівська Решетилівський 91,4 2 11345 18.12.2016          

65 Семенівська Семенівський 37/4 37 10413 

25.10.2015 

24.12.2017 

(довибори) 

 

  

  

 

   

66 Оболонська Семенівський 217 4 3961 24.12.2017          

67 Хорольська Хорольський 602 10 25700 -          

68 Покрово-Багачанська Хорольський 121 3 2600 25.10.2015          

69 Клепачівська Хорольський 127 3 2931 25.10.2015          

70 Новоаврамівська Хорольський 137 3 2910 25.10.2015          

71 Староаврамівська Хорольський 339 7 7500 -          

72 Чутівська Чутівський 441 5 11192 -          

73 Скороходівська Чутівський 136 3 5055 28.08.2016          

74 Шишацька Шишацький 608 12 15307 25.10.2015          

75 Яресківська Шишацький 140 2 4612 -          
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Рисунок Д.4. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 1) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.5. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 2) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.6. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 3) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.7. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 4) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.8. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 5) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.9. Перспективний план формування територій громад 

 Полтавської області, затверджений рішенням Полтавської обласної ради (варіант 6) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 



269 
 

 
Рисунок Д.10. Зведена карта Перспективних планів формування територій громад 

 Полтавської області, затверджені рішеннями Полтавської обласної ради (варіант 1-6) 

Джерело: розроблено автором на основі [121] 
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Рисунок Д.11. Експертний варіант Перспективного плану формування територій громад 

 Полтавської області  

Джерело: розроблено автором  
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Таблиця Д.2. 

ОТГ Полтавської області – експертний варіант Перспективного плану 

№ 

пп. 
Район (місто) 

Площа району 

(міста), км2 

Проектна 

кількість ОТГ в 

районі 

Назва центру проектної 

ОТГ 

1 Великобагачанський 1,02 2 
Білоцерківка,  

Велика Багачка  

2 Гадяцькиий 1,60 3 

Гадяч, 

Петрівка-Роменська, 

Лютенька 

3 Глобинський 2,47 3 
Великі Кринки, Глобино, 

Градизьк 

4 Гребінківський 0,60 1 Гребінки 

5 Диканський 0,68 2 
Диканька 

Балясне 

6 Зіньківський 1,36 2 
Зіньків, 

Опішня 

7 Карлівський 0,85 1 Карлівка 

8 Кобеляцький 1,82 4 

Кобеляки, 

Білики 

Озера 

Придніпрянське 

9 Козельщинський 0,93 2 
Козельщина,  

Нова Галещина 

10 Котелевський 0,80 2 
Велика Рублівка 

Котельва 

11 Кременчуцький 1,02 3 

Горішні Плавні 

Кременчук 

Омельник 

12 Лохвицький 1,30 3 

Лохвиця 

Заводське 

Сенча 

13 Лубенський 1,38 2 
Лубни 

Вовчик 

14 Машівський 0,89 1 Машівка 
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№ 

пп. 
Район (місто) 

Площа району 

(міста), км2 

Проектна 

кількість ОТГ в 

районі 

Назва центру проектної 

ОТГ 

15 Миргородський 1,54 4 

Великі Сорочинці 

Комишня 

Миргород 

Ромодан 

16 Новосанжарський 1,27 3 

Нові Санжари 

Драбинівка 

Нехвороща 

17 Оржицький 0,98 2 
Оржиця 

Лазірки 

18 Пирятинський 0,86 1 Пирятин 

19 Полтавський 1,36 4 

Полтава 

Мачухи 

Новоселиця 

Терешки 

20 Решетилівський 1,01 2 
Покровськ 

Решетилівка 

21 Семенівський 1,28 2 
Семенівка 

Оболонь 

22 Хорольський 1,06 2 
Покрова Багачка 

Хорол 

23 Чорнухинський 0,68 1 Чорнухи 

24 Чутівський 0,86 2 
Скороходове 

Чутове 

25 Шишацький 0,80 1 Шишаки 

 Полтавська область 28,8 55  

 

Джерело: розроблено автором на основі [102,156] 
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Рисунок Д.12. Карта існуючих об’єднаних територіальних громад Полтавської області (станом на 01.01.2018 р.) 

Джерело: розроблено автором на основі [33] 
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Рисунок Д.13. Карта існуючих ОТГ та ОТГ, які затверджені в останньому варіанті  

Перспективного плану (Розпорядження КМУ №721-р від 11.10.2017 р.) 

Джерело: розроблено автором на основі [33,132] 
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Таблиця Д.3. 

Експертний варіант Перспективного плану Полтавської області 

 

№ 

з/п 
Назва ОТГ 

Місце знаходження 

(район) 

Кількість 

ОМС, які 

мають 

об'єднатися 

Площа, 

км. кв. 

Населення, 

тис. осіб 

1 Білоцерківська Великобагачанський  8 467,9 10,9 

2 Великобагачанська Великобагачанський  10 544,5 19,1 

3 Гадяцька Гадяцький  17 840,1 47,1 

4 Лютенська Гадяцький  4 373,8 7,9 

5 Петрівсько-Роменська Гадяцький  7 378,3 10,7 

6 Глобинська Глобинський  11 647,1 23,8 

7 Градизька Глобинський  7 1186,6 18,7 

8 Кринківська Глобинський  10 655,2 13,4 

9 Гребінківська Гребінківський 16 560,1 24,8 

10 Балясненська Диканський 8 317,5 6,4 

11 Диканьська Диканський  5 364,1 14,9 

12 Зіньківська Зіньківський  13 840,6 27,4 

13 Опішнянська Зіньківський  10 529,2 13,9 

14 Карлівська Карлівський  14 859,4 38,9 

15 Білицька Кобеляцький  8 438,9 16,0 

16 Кобеляцька Кобеляцький  10 550,6 20,1 

17 Озерянська Кобеляцький  6 575,1 10,3 

18 Придніпрянська Кобеляцький  3 217,8 4,6 

19 Козельщинська Козельщинський  14 728,7 18,1 

20 Новогалещинська Козельщинський  5 239,4 6,9 

21 Горішньоплавнівська Кременчуцький 6 329,4 58,2 

22 Великорублівська Котелевський 6 389,0 5,8 

23 Котелевська Котелевський 4 403,8 15,8 

24 Кременчуцька Кременчуцький 10 651,7 237,2 

25 Омельницька Кременчуцький  4 223,3 5,6 

26 Заводська Лохвицький  7 396,4 18,3 

27 Лохвицька Лохвицький  9 504,0 20,0 

28 Сенчанська Лохвицький  5 406,7 11,4 

29 Лубенська Лубенський 15 824,1 72,9 

30 Вовчицька Лубенський 8 376,4 8,3 

31 Машівська Машівський  13 703,6 20,2 

32 Миргородська Миргородський  13 683,7 57,5 

33 Великосорочинська Миргородський  5 334,2 8,0 

34 Комишнянська Миргородський  6 443,6 9,6 

35 Ромоданівська Миргородський 3 163,5 7,2 

36 Драбинівська Новосанжарський  8 426,9 9,9 

37 Нехворощанська Новосанжарський  9 490,9 9,8 

38 Новосанжарська Новосанжарський  15 568,0 23,8 

39 Лазірківська Оржицький  7 322,1 10,9 
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№ 

з/п 
Назва ОТГ 

Місце знаходження 

(район) 

Кількість 

ОМС, які 

мають 

об'єднатися 

Площа, 

км. кв. 

Населення, 

тис. осіб 

40 Оржицька Оржицький  16 752,6 20,0 

41 Пирятинська Пирятинський 15 871,1 35,8 

42 Полтавська Полтавський 10 488,0 317,3 

43 Мачухівська Полтавський  5 248,1 19,4 

44 Новоселицька Полтавський 9 452,9 15,4 

45 Терешківська Полтавський  3 178,4 11,3 

46 Покровська Решетилівський  5 230,0 6,4 

47 Решетилівська Решетилівський  14 779,7 23,3 

48 Оболонська Семенівський 8 510,4 9,4 

49 Семенівська Семенівський 13 762,1 22,2 

50 Покровськобагачанська Хорольський  5 191,4 6,5 

51 Хорольська Хорольський  17 941,4 37,7 

52 Чорнухинська Чорнухинський  13 678,5 15,7 

53 Скороходівська Чутівський  8 400,0 12,8 

54 Чутівська Чутівський  7 457,5 13,7 

55 Шишацька Шишацький  15 800,0 23,4 

 

Джерело: розроблено автором на основі [156] 
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Таблиця Д.4. 

Утворення ОТГ Полтавської області за роками (2015-2017 рр.) 

№ 

пп. 
Район (місто) 

Площа 

району 

(міста), 

км2 

Загальна 

площа 

ОТГ в 

районі 

Відсоток 

площі ОТГ 

до площі 

району 

Кількість утворених ОТГ 

2015 2016 2017 Всього 

Середня 

площа, 

тис. га 

Середня чисельність 

населення, тис. осіб 

Райони 

1 Великобагачанський 1,02 0,639 63% 1 - 2 3 0,213 6,50 

2 Гадяцькиий 1,60 0,167 10% - 1 1 2 0,167 3,05 

3 Глобинський 2,47 0,353 14% 1 - - 1 0,35 16,25 

4 Гребінківський 0,60 0,078 13% - - 1 1 0,08 12,70 

5 Диканський 0,68 - 0% - - - - - - 

6 Зіньківський 1,36 - 0% - - - - - - 

7 Карлівський 0,85 0,09 11% - - 1 1  3,90 

8 Кобеляцький 1,82 0,145 8% - - 1 1 0,15 4,18 

9 Козельщинський 0,93 0,059 6% - - 1 2 0,06 4,90 

10 Котелевський 0,80 - 0% - - - - - - 

11 Кременчуцький 1,02 0,448 56% 5 - - 5 0,09 4,95 

12 Лохвицький 1,30 0,190 15% - - 2 2 0,1 8,0 

13 Лубенський 1,38 0,593 43% - 1 - 1 0,54 18,8 

14 Машівський 0,89 0,300 34% - - 2 2  2,0 

15 Миргородський 1,54 0,136 9% - 1 - 1 0,14 4,0 

16 Новосанжарський 1,27 0,120 9% - - 5 5 0,13 5,2 

17 Оржицький 0,98 - 0% - - - - - - 

18 Пирятинський 0,86 0,097 11% 1 - - 1 0,10 17,3 

19 Полтавський 1,26 0,302 30% - - 3 3 0,25 5,5 

20 Решетилівський 1,01 0,091 9% - 1 - 1 0,09 11,3 

21 Семенівський 1,28 0,025 2% 1 - 1 2 0,03 7,5 

22 Хорольський 1,06 0,385 36% 2 1 - 3 0,13 2,8 

23 Чорнухинський 0,68 - 0% - - - - - - 

24 Чутівський 0,86 0,135 16% - 1 - 1 0,14 5,1 

25 Шишацький 0,80 0,608 76% 1 - - 1 0,61 15,3 

Міст обласного значення 

26 м. Полтава 0,10 - - - - - - - - 

27 м. Горішні Плавні 0,17 - - - - - - - - 

28 м. Гадяч 0,02 - - - - - - - - 

29 м. Кременчук 0,10 - - - - - - - - 

30 м. Лубни 0,03 - - - - - - - - 

31 м. Миргород 0,03 - - - - - - - - 

 Полтавська 

область 
28,8 5,2 18% 13 5 14 32 0,16 6,8 

Джерело: розроблено автором на основі [33,130-132] 



Таблиця Д.5.  

Загальна характеристика ОТГ Полтавської області 

(згідно до даних Перспективних планів) 

Громада Район Тип 
Перші 

вибори 

Чисель

ність 

населен

ня 

(01.01.2

015) 

Площа 

території, 

кв.км 

Кількість 

ОМС, які 

об’єднал

ися 

Кількість 

НП, що 

входять 

до 

складу 

ОТГ 

Обсяг 

доходів, 

тис. грн 

Бюджет 

розвитку 

Базова 

дотація 

Реверсна 

дотація 

Кількість 

закладів, що 

утримуються  

за рахунок 

бюджету 

ОМС 

Білоцерківська Великобагачанський сільська 25.10.2015 4921 200 4 18 4470,1   951 27 

Бутенківська Кобеляцький сільська 29.10.2017 4175 145,85 2 11 9178,7    16 

Великобагачанська Великобагачанський селищна 30.04.2017 11130 327,5 5 23 7472,9    40 

Великосорочинська Миргородський сільська 18.12.2016 3973 136 2 5 2425,7 18,3 49,6  15 

Глобинська Глобинський міська 25.10.2015 16265 353 6 23 40529   8088,3 53 

Гребінківська Гребінківський міська 29.10.2017 12629 78,348 3 8 42569 61,8  6078,2 31 

Драбинівська Новосанжарський сільська 29.10.2017 1673 81 2 6 3584,3   1467,7 10 

Засульська Лубенський сільська 18.12.2016 18833 593,4 11 38 30162,7  4659,8  82 

Клепачівська Хорольський сільська 25.10.2015 2931 126,8 3 12 8903,3    20 

Ланівська Карлівський сільська 29.10.2017 3900 90 2 - -    - 

Лохвицька Лохвицький міська 29.10.2017 12400 90 2 - -    - 

Малоперещепинська Новосанжарський сільська 29.10.2017 3114 127 2 6 3282  728,4  13 

Михайлівська Машівський сільська 29.10.2017 2000 300 7 - -    - 

Недогарківська Кременчуцький сільська 25.10.2015 3819 87,2 2 2 4731,9  786,9  10 

Нехворощанська Новосанжарський сільська 29.10.2017 5382 258,73 5 10 16352,7    28 

Новоаврамівська Хоролський сільська 28.08.2016 2910 137,2 3 10 7107,9    32 

Новогалещинська 
Козельщинський, 

Кременчуцький 
селищна 29.10.2017 4905 59,2 2 8 7280  2027,8  13 

Новознам'янська 

(Червонознамянська) 
Кременчуцький сільська 25.10.2015 5162 82,69 2 5 5229,4  179,4  14 
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Громада Район Тип 
Перші 

вибори 

Чисель

ність 

населен

ня 

(01.01.2

015) 

Площа 

території, 

кв.км 

Кількість 

ОМС, які 

об’єднал

ися 

Кількість 

НП, що 

входять 

до 

складу 

ОТГ 

Обсяг 

доходів, 

тис. грн 

Бюджет 

розвитку 

Базова 

дотація 

Реверсна 

дотація 

Кількість 

закладів, що 

утримуються  

за рахунок 

бюджету 

ОМС 

Новосанжарська Новосанжарський селищна 29.10.2017 10594 71 4 8 11972,7  721,4  24 

Омельницька Кременчуцький сільська 25.10.2015 5487 109 4 20 7696,3    18 

Пирятинська Пирятинський міська 25.10.2015 17299 97,6 2 10 28300 200   29 

Піщанська Кременчуцький сільська 25.10.2015 8457 78,03 2 7 9339    12 

Покровськобагачанська Хорольський сільська 25.10.2015 2600 121 3 7 3038,7    20 

Пришибська Кременчуцький сільська 25.10.2015 2046 92 2 5 8823,5  743,7  10 

Решетилівська Решетилівський селищна 18.12.2016 11345 91,4 2 12 17887,6    36 

Рокитянська Великобагачанський сільська 30.04.2017 2118 112 2 11 1810,4    15 

Руденківська Новосанжарський сільська 29.10.2017 3500 120 3 - -    - 

Семенівська Семенівський селищна 25.10.2015 7528 25,1 2 4 13333,7  854,4  22 

Сенчанська 
Лохвицький, 

Лубенський 
сільська 29.10.2017 3657 100 2 5 7460,2 9193,7  1733,5 10 

Сергіївська Гадяцький сільська 18.12.2016 3050 167,61 3 13 14287,2 3449,8  225 17 

Скороходівська Чутівський селищна 28.08.2016 5055 135,6 3 9 9211,7  1174,6  17 

Шишацька Шишацький селищна 25.10.2015 15307 608 12 63 33696,6   2092,2 64 

 

- дані відсутні 

Джерело: розроблено автором на основі [33,130-132] 
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