
 
У К Р А Ї Н А 

 
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(дев’ята  позачергова сесія сьомого скликання) 
 
 
31  серпня 2016 року 

 
 
Про схвалення проекту 
рішення 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 міської 
ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений 
спільною робочою групою,враховуючи  результати громадських обговорень 
проведених 22 серпня 2016 року, 

 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
1. Схвалити проект рішення Корюківської  міської  ради «Про добровільне 
об'єднання  територіальних  громад»,  підготовлений  спільною  робочою 
групою, разом із планом організаційних заходів щодо добровільного 
об'єднання  територіальних  громад  сіл  Андроники,  Високе,  Наумівка, 
Переділ, Спичувате, Турівка Наумівської сільської ради, сіл Буда, Маховики, 
Петрова Слобода, Соснівка, Шишка Будянської сільської ради, сіл 
Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда Забарівської  сільської ради, сіл 
Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця Тютюнницької 
сільської ради, сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 
Ховдіївка  Брецької    сільської ради, сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне 
Сядринської    сільської  ради, села Хотіївка Хотіївської  сільської ради, сіл 
Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка 
Рейментарівської  сільської ради в  Корюківську  територіальну громаду з 
адміністративним  центром  у  місті    Корюківка    (проект  рішення  та  план 
заходів додаються). 



2. Міському голові    Матюсі  Ігорю  Валерійовичу    подати  проект  рішення 
міської   ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до 
Чернігівської  обласної державної адміністрації для надання висновку щодо 
відповідності цього проекту Конституції та законам України. 

 
 
Міський голова                                                                              І.В.Матюха 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні спільної робочої групи  
з підготовки проектів рішень щодо 

добровільного  об’єднання   територіальних громад  
від 31.08.2016 р. (протокол №2) 

 
  2016 року 
 
 
 
Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 
 

 
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», керуючись ст.140 Конституції України, ст.6 Закону 
України «Про місцеве самоврядування», 
міська рада  вирішила : 
 
1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Андроники, Високе, 
Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка Наумівської сільської ради; сіл Буда, 
Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка Будянської   сільської ради; 
сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда Забарівської  сільської ради; 
сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця  Тютюнницької 
сільської ради; сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 
Ховдіївка  Брецької    сільської ради; сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне 
Сядринської сільської  ради; села Хотіївка Хотіївської  сільської ради; сіл 
Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка 
Рейментарівської сільської ради   в  Корюківську  територіальну громаду з 
адміністративним центром у місті  Корюківка. 
 
 
2. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання  
територіальних громад (Додаток 1). 
 

 
3. Доручити Корюківському міському голові Матюсі Ігорю Валерійовичу 
звернутися до Чернігівської обласної державної адміністрації з пропозицією 
звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 
призначення перших виборів депутатів   Корюківської міської ради та 
Корюківського міського голови в установленому законом порядку. 
 
 
4. Повноваження Корюківської 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 Корюківської міської 
ради  визнати  Корюківську об’єднану територіальну громаду. 
 
 
 
Міський голова І.В.Матюха 
 

 



Додаток 1 
до  протоколу № 2  спільної робочої 

групи з підготовки проектів рішень  щодо 
добровільного об’єднання  територіальних громад 

від 31.08.2016 р. 
 
 

План 
організаційних заходів щодо добровільного 

об'єднання територіальних громад 
 
 
 
1.Забезпечити подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання 
територіальних  громад  у  місцеві  засоби  масової  інформації,  у  мережі 
Інтернет; 

 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 

 
2.На офіційному сайті   Корюківської   міської ради створити рубрику 
присвячену питанням об’єднання територіальних громад; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
 
3.Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення 
перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних 
громад; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 

 
4.За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти 
Статуту та Стратегічного плану розвитку Корюківської  міської об’єднаної 
територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
 
5.Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на 
виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж 
новоутвореної територіальної громади; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
6.Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання 
земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями 
відповідних населених пунктів; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 



7. З дня набрання чинності рішень про утворення об’єднаної територіальної 
громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження, 
передачі в оренду(користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, 
оперативне   управління   об’єктів   комунальної   власності   територіальних 
громад, що об’єдналися; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
8.Провести  інвентаризацію  наявних  приміщень,  що  знаходяться  у 
комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у 
них спеціальних служб; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
 
9.Звернутися до  Чернігівської обласної та Корюківської районної рад щодо 
передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і 
техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню; 

Спільна робоча група та 
виконкоми місцевих  рад 

 
 
 
10.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо 
реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад. 

 
Спільна робоча група та 

виконкоми місцевих  рад 
 

 
Затверджено  на засіданні спільної робочої 
групи з підготовки проектів рішень щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад 
від 31.08.2016 р. (протокол № 2) 


