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РЕФЕРАТ

    НАГОРНА А. С. СТАН ТЕРИТОРІАЛЬНИХ І ПЕРСПЕКТИВИ ГРОМАД
ФОРМУВАННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
Стор. – 81, табл. – 19, рис. – 43, список літ. – 25 назв.
      У магістерській роботі аналізується сучасний стан реформування
територіальних громад Петрівського району, структура земельного фонду
району загалом і в розрізі сільських (селищних) рад; обґрунтовуються варіанти
 реформування сільських (селищних) рад у об’єднанні територіальні громади.
        На сучасному етапі Петрівський район поділений на одну селищну
об’єднану територіальну громаду, одну селищну та 12 сільських рад. За
конфігурацією територія району нагадує прямокутник.
      У структурі земель Петрівського району сільськогосподарські землі
займають 88,4 %, ліси та інші лісовкриті площі – 5,1 %, забудовані землі –
4,0 %, відкриті заболочені землі – 0,3 %, відкриті землі без рослинного покриву
– 0,5 %, землі під водою - 1,7 %.  Ріллею зайнято 83,1 % площі 
сільськогосподарських земель,  багаторічними   насадженнями –0,8 %,
 сіножатими – 0,3 %, пасовищами – 13,6 %. Розораність Петрівського району –
72,4 %.
     На перспективу запропоновано три варіанти об’єднання територіальних
громад – за принципами компактності територій та вирівнювання площ. Усі
варіанти вирівнюють структуру земельних фондів громад.
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