
 
Україна 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ 

(сьома сесія сьомого скликання) 

  

20 грудня 2016 року                                                                                                                       № 8-7/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 сьомої сесії 
обласної ради сьомого скликання 
20 грудня 2016 року № 8-7/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 плану формування 
територій громад Чернігівської області» 

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

1. Козелецька смт Козелець 

Козелецька 

Берлозівська 

Білейківська 

Бобруйківська 

Бригинцівська 

Булахівська 

Данівська 

Лемешівська 

Лихолітська 

Озерненська 

Омелянівська 

Патютинська 

Пилятинська 

Скрипчинська 

Стависька 

Нічогівська, Олексіївщинська, Пархимівська, Петрівська, Савинська, Сираївська сільські ради Козелецького 

району не визначились щодо входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

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

1. Менська м. Мена 

Менська 

Бірківська 

Блистівська 

Величківська 

Дягівська 



Киселівська 

Куковицька 

Лісківська 

Макошинська 

Осьмаківська 

Садова 

Семенівська 

Синявська 

Слобідська 

Стольненська 

Ушнянська 

Феськівська 

Волосківська, Городищенська,Данилівська, Покровська сільські ради Менського району не визначились 

щодо входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

 
Заступник директора Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації            О.Д. Хомик 


