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РЕФЕРАТ

ЧИРКІНА Т.І.  ТЕМА: «АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ»
Стор. – 100, табл. – 12, рис. – 39, список літератури – 36.
У першому розділі розглянуті законодавчо-правові підстави для
проведення адміністративно-територіальної реформи, а саме Закон України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Порядок проведення
інвентаризації земель» та нововведення у земельному законодавстві.
У другому розділі здійснено огляд літературних джерел щодо проведення
реформи, у т.ч сучасні тенденції адміністративно-територіальної реформи та
здійснення адміністративної реформи (децентралізації) за кордоном.
У третьому розділі проведено моніторинг процесу здійснення реформи у
цілому для України та на території Полтавської області і сучасний стан
реформування Кременчуцького району. Здійснено характеристику земельних
ресурсів об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району.
У четвертому розділі «Землі сільськогосподарського призначення ОТГ»
представлено проблеми і переваги землекористування ОТГ. Охарактеризовано
алгоритм передачі земель сільськогосподарського призначення від держави до
ОТГ. Проаналізувано результати адміністративно-фінансової децентралізації у
сфері використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад та
екологічної безпеки.

Ключові слова:   адміністративно-територіальна реформа, об’єднана
територіальна громада.
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