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АНОТАЦІЯ 

 

 

 
Трегуб М.В. – Трансформація землекористування об’єднаних територіальних 

громад. – Рукопис. 

Кваліфікаційна робота магістра на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування – НТУ 

«Дніпровська політехніка», Дніпро, 2019. 

У кваліфікаційній роботі магістра обґрунтовано теоретичні засади 

впровадження інноваційних підходів щодо трансформації принципів 

землекористування та управління територіями об’єднаних територіальних громад. 

Узагальнено нормативно-правове, наукове та інформаційне забезпечення 

використання територій об’єднаних територіальних громад. Визначено принципи 

сучасного використання територій, особливості проектування меж населених 

пунктів та об’єднаних територіальних громад. Спираючись на проєкти 

нормативно-правових актів України щодо управління територіями громад 

запропоновано бачення перспективного розвитку об’єднаних територіальних 

громад, яке базується на принципах єдності та публічності, з врахуванням думки 

представників громади. Розроблені концептуальні засади апробовані для 

Чумаківської об’єднаної територіальної громади Дніпровського району 

Дніпропетровської області. 
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