
 
Україна 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ 

(одинадцята сесія сьомого скликання) 

  

7 грудня 2017 року                                                                                                                       № 8-11/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 
одинадцятої сесії 
обласної ради 
сьомого скликання 
7 грудня 2017 року 
№ 8-11/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 «Бобровицький район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області пункт 1 викласти у наступній редакції: 

1. Бобровицька м.Бобровиця 

Бобровицька 

Браницька 

Бригинцівська 

Гаврилівська 

Горбачівська 

Кобижчанська 

Козацька 

Марковецька 

Озерянська 

Олександрівська 

Осокорівська 

Петрівська 

Пісківська 

Рудьківська 

Свидовецька 

Старобасанська 

Сухинська 

Щаснівська 

Ярославська 

Вороньківська, Соколівська сільські ради Бобровицького району не визначились щодо входження до 

будь-якої об’єднаної територіальної громади 

  



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

 Варвинська смт. Варва 

Варвинська 

Калиновицька 

Леляківська 

Антонівська, Богданівська, Брагинцівська, Гнідинська, Дащенківська, Журавська, Кухарська, 

Макіївська, Мармизівська, Озерянська, Остапівська, Світличненська сільські ради Варвинського 

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

  

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

1. Городнянська м.Городня 

Городнянська 

Бутівська 

Гніздищенська 

Дроздовицька 

Конотопська 

Кузницька 

Моложавська 

Мощенська 

Пекурівська 

Поліська 

Сеньківська 

Солонівська 

Смичинська 

Хотівлянська 

Хрипівська 

Великодирчинська сільська рада Городнянського району не визначилась щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

2. Тупичівська с. Тупичів 

Тупичівська 

Бурівська 

Великолиственська 

Вихвостівська, Івашківська, Куликівська сільські ради Городнянського району не визначились щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 



  

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

1. Ічнянська м.Ічня 

Ічнянська 

Андріївська 

Бакаївська 

Більмачівська 

Будянська 

Бурімська 

Гмирянська 

Городнянська 

Гужівська 

Дорогинська 

Заудайська 

Івангородська 

Іржавецька 

Крупичпільська 

Монастирищенська 

Ольшанська 

Припутнівська 

Сезьківська 

Ступаківська 

Хаєнківська 

Щурівська 

Рожнівська сільська рада Ічнянського району не визначилась щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

  

5.В позиції «Ніжинський район» проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернігівської області:  
1) пункт 4 позиції викласти в наступній редакції: 

4. Вертіївська с. Вертіївка 

Вертіївська 

Малокошелівська 

Березанська 



Великокошелівська 

Дуболугівська 

Заньківська 

Черняхівська 

Бурківська, Липіврізька сільські ради Ніжинського району не визначились щодо входження до 

будь-якої об’єднаної територіальної громади 

2)    пункт 7 позиції виключити. 

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

1. Носівська м.Носівка 

Носівська 

Володьководівицька 

Іржавецька 

Козарівська 

Тертишницька 

Держанівська 

  

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

1. Малодівицька смт. Мала Дівиця 

Малодівицька 

Товкачівська 

Обичівська 

Дмитрівська 

Петрівська 

Великодівицька 

Білорічицька, Знам’янська, Мазківська, Піддубівська, Погребівська, Рудівська сільські ради 

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

громади 

4. Линовицька смт. Линовиця 

Линовицька 

Новогребельська 

Бубнівщинська 

Даньківська 



Білошапківська, Малківська, Богданівська, Удайцівська сільські ради Прилуцького району не 

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

  

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

2. Любецька смт. Любеч 

Любецька 

Малинівська 

Павлівська 

Смолигівська 

Тарасо-Шевченківська 

Великозліївська, Губицька, Мохначівська, Неданчицька сільські ради Ріпкинського району не 

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

  

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

 Семенівська м.Семенівка 

Семенівська 

Архипівська 

Галаганівська 

Карповицька 

Костобобрівська 

Машівська 

Миколаївська 

Олександрівська 

Погорільська 

Старогутківська 

Тимоновицька 

Хотіївська 

Чорнорізька 

Янжулівська 

Жадівська, Іванівська, Орликівська сільські ради Семенівського району не визначились щодо 

входження до будь-якої об’єднаної територіальної громади 

  

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



2. Сосницька смт. Сосниця 

Сосницька 

Волинківська 

Загребельська 

Киріївська 

Матвіївська 

Пекарівська 

Чорнотицька 

Бутівська, Великоустівська. Вільшанська, Змітнівська, Лавська, Конятинська, Кудрівська, Спаська 

сільські ради Сосницького району не визначились щодо входження до будь-якої об’єднаної 

територіальної громади 

  

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

 Срібнянська смт. Срібне 

Срібнянська 

Дігтярівська 

Горобіївська 

Гриціївська 

Гурбинська 

Калюжинська 

Карпилівська 

Олексинська 

Подільська 

Савинська 

Сокиринська 

Харитонівська 

Васьковецька сільська рада Срібнянського району не визначилась щодо входження до будь-якої 

об’єднаної територіальної громади 

  

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

 Талалаївська смт. Талалаївка 

Талалаївська 

Красноколядинська 

Понорівська 



Липівська 

Корінецька 

Березівська,Болотницька, Поповичківська, Рябухівська, Староталалаївська, Українська, Харківська, 

Чернецька, Юрківцівська, сільські ради Талалаївського району не визначилась щодо входження до 

будь-якої об’єднаної територіальної громади 

  

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

2. Олишівська смт. Олишівка 

Олишівська 

Смолянська 

Красилівська, Надинівська сільські ради Козелецького району, Серединська сільська рада 

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

громади 

  

Директор  
Департаменту економічного  
розвитку облдержадміністрації                                                Ю.А. Свириденко 


