Які території Кіровоградщини погодились на
об'єднання у громади?

У Кіровоградській ОДА відбулось чергове засідання робочої групи з питань підготовки
проекту Перспективного плану формування територій громад.
Нагадаємо, 17 областей вже затвердили перспективний план і відкрили собі можливість
отримати кошти фонду регіонального розвитку.
Зараз у Кіровоградській області є 7-8 громад, які готові до об'єднання просто зараз.
Переважна кількість територій не прагнуть об'єднання. Зараз від громад є пропозиція про
створення 173 громад (Якщо формувати громади згідно методики, то в області мало б бути 43
громади).
У Бобринецькому районі у фінансово складному становищі можуть опинитись багато
територій. Зараз на об'єднання готова лише одна територія, що приєднається до Бобринця.
У Гайворонському районі основним питанням є розподіл ресурсів по залишковому
принципу і здається, чим більше обговорень, тим більше питань. На сесію Кіровоградської
обласної ради буде винесене питання створення однієї громади, ще частина територій не хоче
об'єднуватись
Голованівський район також планує об'єднуватись за принципом один район - одна
громада.
Із 19 територій Долинського району готові до об'єднання 3 громади, які поєднають 9 сіл.
Дві громади хочуть об'єднатись у Добровеличківському районі, ще 18 територій
продовжують визначатись.

У Знам'янському районі є три громади, але до остаточного об'єднаня готова одна.
Окремою громадою буде місто Знам[янка.
Із 17 територій добровільно об'єднуються в одну громаду лише 13 у Компаніївському
районі.
Олександрівський район задекларував формування трьох об’єднаних громад. Ще 10
сільрад залишаться в своїх межах і не будуть об’єднуватися, а 2 села вирішили перейти до
громади Кіровоградського району.
У Маловисківському районі буде оформлено 4 громади.
У Новгородківському районі 3 об'єднаних громади.
У Новоукраїнському районі буде 8 громад: 6 об'єднаних та дві сільради будуть
самостійними.
22 окремі окремі території будуть в Новоархангельському районі.
На 2 громади виходить Олександрійський район.
У Світловодському районі буде одне громада в межах району (7 із 12 громад готові
об'єднатись, однак решта не визначились).
У Петрівському районі на розгляд депутатів облради буде подано 4 громади.
На території Ульянівського району сформується одна громада, якщо депутати таки
наважаться підписати паспорти.
У Вільшанському районі буде одна громада.
Устинівський район очікує одна громада. Проте підписали паспорти лише 5 територій
району.
Олександрія, Дмитрівська і Пантаївська ради утворять окрему громаду.
У Світловодську і Власівки буде окрема громада.
Кіровоград і Новенська селищна рада об'єднається в одну громаду.

