
 
Україна 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ 

(друга сесія сьомого скликання) 

18 грудня 2015 року                                                                                                                     № 9-2/VII 
м.Чернігів 

 

Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 19 червня 2015 року 
«Про схвалення проекту перспективного 
плану формування територій громад 
Чернігівської області» 

  

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, керуючись статтею 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила: 

1.Внести зміни до рішення обласної ради від 19 червня 2015 року «Про схвалення проекту 
перспективного плану формування територій громад Чернігівської області», що додаються. 

2.Обласній державній адміністрації подати зміни до проекту перспективного плану формування 
територій громад Чернігівської області на затвердження Кабінету Міністрів України. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань розвитку і 
реформування місцевого самоврядування, децентралізації та європейської інтеграції. 

  

  

Голова обласної ради                                                                       І.С.Вдовенко 

  

  



Додаток 
до рішення 
другої сесії 
обласної ради 
сьомого 
скликання 
18 грудня 2015 
року № 9-2/VII 

  

Зміни, що вносяться до проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернігівської області, 

затвердженого рішенням обласної ради 
від 19 червня 2015 року «Про схвалення проекту перспективного плануформування територій громад 

Чернігівської області» 

1.В позиції «Ічнянський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункти 2 і 3 викласти у наступній редакції: 

 

2 Парафіївська  смт. Парафіївка 

Парафіївська 

Петрушівська 

Іваницька 

Южненська 

Мартинівська  

3 Бережівська с. Бережівка 

Бережівська 

Тростянецька 

Іржавецька сільська рада Ічнянського району не визначилась щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

2.В позиції «Козелецький район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункти 2-4 викласти у наступній редакції: 

2 Деснянська смт. Десна 

Деснянська 

Косачівська  

Короп’ївська 

Морівська 

3 Остерська м. Остер 

Остерська 

Біликівська  



Бірківська 

Карпилівська  

Одинцівська 

Крехаївська 

Євминська 

4 Кіптівська с. Кіпті 

Кіптівська 

Вовчківська 

Новошляхівська 

Олбинська 

Підлісненська 

Прогресівська 

Хрещатинська, Чемерська сільські ради Козелецького району не 

визначились щодо входження до будь-якої об’єднаної 

територіальної громади 

3.В позиції «Ніжинський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункт 4 викласти у наступній редакції: 

4 Вертіївська с. Вертіївка 

Вертіївська 

Малокошелівська 

Великокошелівська, Дуболугівська, Заньківська сільські ради 

Ніжинського району не визначились щодо входження до будь-

якої об’єднаної територіальної громади 

 

Директор  
Департаменту економічного  
розвитку облдержадміністрації                                           Ю.А. Свириденко 


