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  РЕФЕРАТ

МАРЧЕНКО Д. О. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД

ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Стор. – 82,

табл. – 17, рис. – 37, список літ. –23 назви.

РЕФЕРАТ. Аналізується сучасний стан реформування територіальних громад

Онуфріївського району, структура земельного фонду району загалом і в розрізі

сільських (селищних) рад; розглядаються та обґрунтовуються варіанти

реформування сільських (селищних) рад у об’єднанні територіальні громади.

      Онуфріївський район поділений на 2 селищні та 11 сільських рад. За

формою територія району нагадує зображення на карті території України.

      У структурі земель Онуфріївського району сільськогосподарські землі

займають 76,24 %, ліси та інші лісовкриті площі – 12,99 %, забудовані землі –

2,55 %, відкриті заболочені землі – 0,29 %, відкриті землі без рослинного

покриву – 0,51 %, землі під водою – 7,42 %. Рілля займає 78,8 % площі

сільськогосподарських земель, багаторічні насадження – 1,2 %, сіножаті – 2 %,

пасовища – 15,7 %. Розораність Онуфріївського району становить 60 %.

       Пропонується два варіанти об’єднання територіальних громад району,

обидва – за принципом вирівнювання площ і компактності території. Одним з

варіантів передбачено формування двох об’єднаних громад, а іншим варіантом

– трьох об’єднаних громад. Обидва варіанти покращують компактність

території громад і вирівнюють лісистість їх території. Кращим представляється

другий варіант, за якого пропонується створення Павлиської, Онуфріївської та

Куцеволівської об’єднаних територіальних громад.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: територіальні громади; рілля; площа; структура; район;

сільська рада.

KEYWORDS: territorial communities; arable; area; structure; district; village

council.


