
 

 
УКРАЇНА 

 ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА              
 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                      
позачергова тридцять третя сесія 

сьомого скликання 
РІШЕННЯ 

09 жовтня 2017 року                                                                                         №1 
 
   Про схвалення проекту рішення 
Деражнянської міської  ради «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
 

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення 
Деражнянської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», підготовлений спільною робочою групою, результати громадських 
обговорень, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Схвалити проект рішення Деражнянської міської ради «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, 
разом із планом організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад: міста Деражня – Деражнянської міської ради; сіл: 
Осикове, Сіноводи, Кальня - Кальнянської сільської ради; сіл: Черешенька, 
Слобідка, Нижнє - Нижнянської сільської ради; сіл: Гута, Волоське - 
Волоськівської сільської ради; сіл: Літки, Підлісне, Новосілка - Новосілецької 
сільської ради; селища Лозове – Лозівської селищної ради; села Пилипи – 
Пилипівської сільської ради, в Деражнянську територіальну громаду з центром 
у місті Деражня. (проект рішення та план заходів додаються). 
2. Міському голові Ковпаку А. М. подати проект рішення Деражнянської  міської 
ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Хмельницької 
обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності 
цього проекту Конституції та законам України. 
 
 
 Міський голова                                                                              А. Ковпак 
	

 
 
 



 
УКРАЇНА 

                     ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА     ПРОЕКТ    
 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                      

_________________ сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
                  2017 року                       м. Деражня                                       №  	
	
   Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 
 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»  Деражнянська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Об’єднатися з територіальними громадами міста Деражня – Деражнянської 
міської ради; сіл: Осикове, Сіноводи, Кальня - Кальнянської сільської ради; сіл: 
Черешенька, Слобідка, Нижнє - Нижнянської сільської ради; сіл: Гута, Волоське 
- Волоськівської сільської ради; сіл: Літки, Підлісне, Новосілка - Новосілецької 
сільської ради; селища Лозове – Лозівської селищної ради; села Пилипи – 
Пилипівської сільської ради, в Деражнянську територіальну громаду з центром 
у місті Деражня. 
2. Доручити Деражнянському міському голові Ковпаку Андрію Миколайовичу 
звернутися до Хмельницької обласної державної адміністрації з пропозицією 
звернутись до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 
призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського 
голови в установленого законом порядку. 
3. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад (додається). 
4. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття 
повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським 
головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання. 
5. Правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, 
що об’єдналися, визнати Деражнянську міську раду, утворену внаслідок 
добровільного об’єднання. 
6. Інші організаційні заходи щодо утворення Деражнянської об’єднаної 
територіальної громади провести у відповідності до вимог Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 
 
  Міський голова                                                                                Ковпак А. М. 

                                                                            Додаток  1 



                                                                                        до проекту рішення 
                                                                                            Деражнянської міської  ради 

                                                                                                    від __________________ № ___ 
 
 

П Л А Н 
організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад 

 
 

1. Розробити проект Статуту Деражнянської об’єднаної територіальної 
громади (головні вимоги до статуту).   

2. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу 
Деражнянської об’єднаної територіальної громади. 

3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу 
об’єднаної ради. 

4. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади в яких 
обирається староста. 

5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту. 
6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть 
втратити робочі місця.    

7. Провести інвентаризацію власності. 
8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають 
соціальні послуги. 

9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ 
після утворення об’єднаної територіальної громади.  

10.  Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.	

	

	

	

	

	

	

	

    Міський голова                                                                                А. Ковпак 

 
 


