
                                                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я              

сімнадцята  (35)   сесія   сьомого   скликання 

 

від   12   вересня   2019 року  

м. Городня 

 

Про схвалення проекту рішення 

Городнянської   міської  ради  

«Про добровільне приєднання   

територіальної  громади  до 

об’єднаної  територіальної  громади» 

 

          Відповідно до частин 3 статті 8-2 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», розглянувши проект рішення  Городнянської  міської  ради «Про 

добровільне приєднання  територіальної  громади до  об’єднаної  територіальної  громади»,    

Городнянська   міська   рада  

 

                                                                В И Р І Ш И Л А:  

 

             1. Схвалити проект рішення Городнянської  міської ради «Про добровільне 

приєднання  територіальної  громади до  об’єднаної  територіальної  громади». (проект  

додається). 
              
              2. Доручити міському голові   А.І.Богдану  Городнянської  міської  ради  подати 

проект рішення  Городнянської  міської  ради  «Про добровільне приєднання  територіальної  

громади до  об’єднаної  територіальної  громади» до Чернігівської обласної державної 

адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та 

законам України. 

 

 

 

Міський  голова                                                                                      А.І.Богдан 



                                                                                                    П Р О Е К Т 

УКРАЇНА 

 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я              

___________________   сесія   сьомого   скликання 

від   ____________  2019 року  

м. Городня 

 

Про добровільне приєднання 

територіальної громади  до     

об’єднаної  територіальної  громади 

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад»,  враховуючи  висновок  Чернігівської  обласної  державної  адміністрації  щодо  

відповідності  проекту  рішення  про  добровільне  приєднання  територіальної  громади,  

Городнянська міська рада  

 

                                             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Добровільно  приєднати  територіальну  громаду сіл  Володимирівка  та  День 

Добрий  Володимирівської  сільської  ради Городнянського  району  Чернігівської  області  

до  Городнянської  міської  ради  об’єднаної  територіальної  громади  Городнянського  

району Чернігівської  області  з  адміністративним  центром  у місті  Городня.  

 

            2.Визнати, що  правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальної 

громади, що приєдналася, є  Городнянська  міська   рада  об’єднаної  територіальної  

громади. 

 

4.Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної  громади (додаток). 

 

 

 

Міський  голова                                                                                           А.І.Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток  до           

                                                                                             рішення  __________ сесії   

                                                                                             7  скликання 

                                                                                             від   ___________  2019 року 

 

 

ПЛАН 

організаційних заходів щодо добровільного приєднання  

територіальної  громади 

 

1. .  Провести розрахунки обсягу  доходів та видатків об’єднаної територіальної   

           громади після приєднання. 

 2.  Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органу   

           місцевого самоврядування, що приєднується.  

 3.  Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної громади,   

           що приєднується.  

 4.  Проаналізувати  стан,  потреби  та  підготувати  пропозиції  щодо  розміщення   

           органів   місцевого   самоврядування   та   державних   органів   на   території   

           громади, що приєднується.  

 5.  Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території   

           громади,  що  приєднується,  мережі  підприємств  та  установ  для  надання   

           публічних  послуг,  зокрема  у  сфері  освіти,  культури,  охорони  здоров’я,   

           соціального захисту, житлово-комунального господарства.  

 6.  Проаналізувати     обсяг   повноважень      органів  місцевого    самоврядування   

           об’єднаної    територіальної    громади     після   приєднання     та   підготувати   

           пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні.  

 7.  Визначити межі потенційних старостинських округів на території громади, що   

           приєднується, для проведення виборів старост.  

 

 

Міський  голова                                                                                  А.І.Богдан 

 

 


