
 
Україна 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ 

(шоста сесія сьомого скликання) 

29 вересня 2016 року                                                                № 4-6/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» (зі змінами) 

 

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» (зі змінами), 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 шостої сесії 
обласної ради сьомого скликання 
29 вересня 2016 року № 4-6/VІІ 

  

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» (зі змінами) 

1. В позиції «Борзнянський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункт 2 викласти у наступній редакції: 

2. Комарівська с. Комарівка 

Берестовецька 

Комарівська 

Красносільська 

Смолязька 

Ховмівська 

Прохорівська 

Степанівська сільська рада Борзнянського району не визначилась щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

2.В позиції «Коропський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункт 2 викласти у наступній редакції: 

2. Коропська смт. Короп 

Атюшівська 

Вільненська 

Рождественська 

Коропська 

Карильська 

Краснопільська 

Лукнівська 

Нехаївська 

Поліська 

Риботинська 

Рижківська 

Шабалинівська 

Билська 

Оболонська 

Городищенська 



Будищенська 

Вишеньківська 

Райгородоцька, Сохачівська сільські ради Коропського району не 

визначились щодо входження до будь-якої об’єднаної територіальної 

громади 

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

1. Корюківська м. Корюківка 

Корюківська     

Наумівська 

Будянська     

Забарівська 

Тютюнницька   

Брецька 

Сядринська 

Хотіївська 

Рейментарівська 

Олександрівська, Савинківська, Домашлинська, Охрамієвицька сільські 

ради Корюківського району не визначились щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

2. Холминська смт. Холми 

Холминська     

Камківська 

Козилівська 

Жуклянська 

Радомська 

Рибинська сільська рада Корюківського району, Чорнорізька сільська 

рада Семенівського району не визначились щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

4. В позиції «Носівський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункти 1 та 3 викласти у наступній редакції: 

1. Носівська м. Носівка Носівська 

   Іржавецька 

   Козарівська 

   Тертишницька 



 

  Володьководівицька 

Калинівська, Рівчак-Степанівська, Софіївська, Степовохутірська сільські 

ради Носівського району не визначились щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

3. Мринська с. Мрин 

Лихачівська 

Мринська 

Плосківська 

Селищенська 

Хотинівська 

Держанівська сільська рада Носівського району не визначилась щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

5. Позицію «Срібнянський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області викласти у наступній редакції: 

 Срібнянська смт Срібне 

Срібнянська 

Олексинська 

Подільська 

Савинська 

Дігтярівська 

Горобіївська 

Гурбинська 

Карпилівська 

Гриціївська 

Харитонівська 

Сокиринська 

Васьковецька 

Калюжинська 

6. Позицію «Талалаївський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області викласти у наступній редакції: 

 Талалаївська смт Талалаївка 

Талалаївська 

Сильченківська 

Липівська 

Красноколядинська 



Корінецька 

Понорівська 

Рябухівська 

Поповичківська 

Юрківцівська 

Болотницька 

Українська 

Чернецька 

Березівська 

Харківська 

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

3. Гончарівська 

смт 

Гончарівське 

Гончарівська 

Смолинська 

Жеведська 

Максимівська сільська рада Козелецького району не визначилась щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

 

Директор Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації                    Ю.А. Свириденко 

 


