
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 
Про затвердження висновку 
щодо відповідності проектів 
рішень про добровільне об’єднання 
територіальних громад 

 
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»: 

1. Затвердити висновок Чернігівської обласної державної адміністрації 
щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень 
Олишівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області та 
Смолянської сільської ради Куликівського району Чернігівської області «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» (додається). 

2. Взяти до відома, що територіальні громади Олишівської  
селищної ради Чернігівського району та Смолянської сільської ради 
Куликівського району Чернігівської області об’єднуються в Олишівську 
селищну об’єднану територіальну громаду навколо центру в смт Олишівка, 
який визначений перспективним планом формування територій громад 
Чернігівської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2015 № 899-р (зі змінами). Однак межі об’єднаної 
територіальної громади не відповідають межам, визначеним цим 
перспективним планом. 

 

 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                               В.П. Куліч 

 
 

24 квітня 2017 року     м. Чернігів         № 206 

 



 

 
     ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
24 квітня 2017 року № 206 

 
ВИСНОВОК 

Чернігівської обласної державної адміністрації  
щодо відповідності Конституції та законам України  

проектів рішень Олишівської селищної ради Чернігівського району 
Чернігівської області та Смолянської сільської ради Куликівського району 

Чернігівської області «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» 

 
1. Підстава для розроблення проектів рішень щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад. 

Проекти рішень Олишівської селищної ради Чернігівського району 
Чернігівської області та Смолянської сільської ради Куликівського району 
Чернігівської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
якими передбачено об’єднання територіальних громад Олишівської селищної 
ради Чернігівського району Чернігівської області та Смолянської сільської 
ради Куликівського району Чернігівської області в Олишівську селищну 
об’єднану територіальну громаду з центром в смт Олишівка Чернігівського 
району, розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

 

2. Відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад Конституції України. 

Проекти рішень відповідають Конституції України. 

 

3. Відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад законам України. 

Проекти рішень відповідають законам України. 

 

4. Узагальнений висновок.  

Проекти рішень Олишівської селищної ради Чернігівського району 
Чернігівської області та Смолянської сільської ради Куликівського району 
Чернігівської області «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
відповідають Конституції та законам України.  

 
Заступник голови – керівник апарату 
обласної державної адміністрації Н.А. Романова 


	УКРАЇНА 



