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Про добровшьне об’еднання 
територ1альних громад

Вщповщно до статей 2, 4, 6, 7 Закону Украши «Про добровшьне об’еднання 
територ1альних громад» Городнянська м1ська рада

В И Р 1 Ш И Л  А:

1.06’еднатися з територ1альними громадами:
- м1ста Г ородня, села Вокзал - Г ородня, села Альошинське, селища Ясешвка та 
села Павло -  1вашвське Городнянсько! мюько! ради;
- села БуНвка, села Здряпвка, села Слобода БуНвсько! сшьсько! ради;
- села Гн1здище, села Горошювка, села Стовп1вка Гшздищенсько! сшьсько! 
ради;
- села Дроздовиця, села Будище, села Дихашвка Дроздовицько! сшьсько! ради;
- села Конотоп Конотопсько! сшьсько! ради;
- села Кузничц селища Зелене Кузницько! сшьсько! ради;
- села Моложава, села Зал1сся, села Невкля, села Картовецьке, села Лктж , 
села Мина!вщина, села Перероет, села Студенець, села Черецьке Моложавсько! 
сшьсько! ради;
- села Мощенка, села Гашгавка, села Сутоки Мощенсько! сшьсько! ради;
- села Пекур1вка Пекур1всько! сшьсько! ради;
- села Полюся Пол1сько! сшьсько! ради;
- села Сеньювка, села Берил1вка Сеньювсько! с1льсько! ради;
- села Солошвка Солон1всько! с1льсько! ради;
- села Смичин, села Д1бр1вне Смичинсько! сшьсько! ради;
- села ХоНвля, села Травневе ХоНвлянсько! Пльсько! ради;

села Хришвка, села Швн1вщина, села ПолНрудня Хрип1всько! сшьсько! 
ради;

в Городнянську об’еднану територ1альну громаду Городнянського району 
Чершпвсько! обласН з адм1н1стративним центром у Micri Г ородня.

2.Установите, що повноваження Городнянсько! м1сько! ради, 
Городнянського мюького голови завершуються в день набуття повноважень м1ською 
радою, мюьким головою об’еднано! територ1ально! громади, утворено! внаслщок 
добров1льного об’еднання.



З.Визнати, що правонаступником всього майна, прав та обов’язюв територ1альних 
громад, що об’едналися, е Городнянська м1ська рада, утворена в наслщок 
добровшьного об’еднання, з дня набуття нею повноважень.

4.Затвердили план оргашзацшних заходив щодо добровшьного об’еднання 
територ1альних громад (додаток).

5. Доручити Городнянському м1ському голов1 Богдану АЛ. звернутися до 
ЧершпвськоТ обласно! державно! адмтстраци з пропозищею звернутися до Центрально! 
виборчо! KOMicii для прийняття нею р1шення про призначення перших вибор1в депутаив 
MicbKoi ради та вщповщного Городнянського м1ського голови об’еднано! територ!ально! 
громади в установленому законом порядку.

АЛ.Богдан



Додаток до 
ршення 15 cecii 
7 скликання
вщ 04 вересня 2017 року

ПЛАН
оргашзацшних заход1в щодо добровольного об»еднання 

територ1альних громад

1. Об»еднанш територ!альнш громад! передбачити примщення( буд1влю) для 
розташування служб:
- примщення для органу мюцевого самоврядування об»еднано! територ1ально! громади 

з урахуванням додаткових функцш управлшня фшансами та комунальною власшстю, 
мicтoбyдiвнoю д1яльшстю, освАою , охороною здоров»я, культурою, спортом, туризму, 
тощо;
- примпцення для центру надання адмшютративних послуг.

2. Здшснити заходи щодо кадрового забезпечення Bcix служб.

3. Об»еднанш територ!алыпй громади
- забезпечити подання роз»яснювальних матер!ашв з питань об»еднання територ!альних 
громад у мюцев! 3MI, у мережу 1нтернет;
- июля прийняття ршюння про добровшьне об»еднання територ1альних громад голов! 
TepHTopiaJtbHoi громади, в якш ппцшовано питания про добровшьне об»сднання 
теригор!алы1их громад, звернутися з поданням до обласноГ державно! адмйпстрацп з 
пропозищсго звернутися до ЦВК для прийняття нею ртаення про призначення перших 
вибор1в депутате м1сько! ради та вщповщного мюького голови в установленому законом 
порядку;
- розробити у вщповщноот до чинного законодавства оргашзацшну структуру та штатний 
розпис виконавчого комп-ету об»еднано\' територ1ально1 громади;
- розрахувати кошторис витрат на утримання органi в мюцевого самоврядування 
об»еднано'1 територ1ально1 громади;
- визначити перед i к населених пункта об»еднано!' територ1ально1 громади, в яких 
обираеться староста;
- шдготувати проект положения про старосту;
- опрацювати план можливих заход! в щодо працевлаштування вившьнених пращвниюв 
вщповщно до чинного трудового законодавства;
- провести швентаризацйо майна, що перебувае у комунальнш власност1 територ1альних 
громад, що об»еднаються.

4. Об»еднанш територ!альнш громад! забезпечувати:
-бутивництво та ремонт вулиць i дорш в межах об’еднано! територ1ально1 громади; 
-бу/цвництво та ремонт мереж вуличного осв1тлення в межах громади;
-вщновлення та розвиток мереж! транспортного сполучення в межах громади (в тому 
числ1 оргашзащя перевезення д!тей до заклад!в освгги, запровадження транспортних 
маршруйв м!ж населеними пунктами з встановленням зупинок та ш.);
-орган!зац!я системи, розроблення та реал!защя програми поводження з твердими 
побутовими вщходами (паспортизащя смтезвалищ).
-збереження та покращення юнуючог матёр!ально-техшчно1 бази об’екта соц!ального 
призначення на територп громади; . г. . .. /д<

-надання комунальних та побутових посдуп в населеА^пунктах об’еднано!' громади.

IМюький голова A.I.Богдан


