
проект 
                                             ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Шістдесят третя   сесія сьомого скликання 

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

Про надання згоди  на добровільне приєднання Красненської  сільської територіальної 
громади Обухівського району  до Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 
Київської області з центром у місті Обухові 

          Розглянувши пропозицію Красненського сільського голови від 03 квітня 2020 , 
керуючись ч. 5 ст. 8-1 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1206-р « Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Київської області»  ( з наступними 
змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань   регламенту, 
депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку; соціально-економічного 
розвитку, благоустрою,  комунального господарства та управління комунальною власністю 
громади, 

 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
В И Р І Ш И Л А  : 

 
1.Надати згоду  на добровільне приєднання Красненської сільської територіальної 

громади Обухівського району  до Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 
Київської області, у складі сіл: Таценки, Ленди, Нещерів, Дерев’яна з центром у місті 
Обухові. 
           2.Доручити секретарю Обухівської міської ради Клочку Сергію Миколайовичу: 
           2.1.взяти участь у робочій групі з підготовки проекту рішення про добровільне 
приєднання Красненської сільської територіальної громади Обухівського району  до 
Обухівської міської об’єднаної  територіальної громади Київської області, у складі сіл: 
Таценки, Ленди, Нещерів, Дерев’яна,  з центром у місті Обухові ( надалі-проекту рішення) з 
планом організаційних заходів щодо добровільного приєднання  Красненської 
територіальної громади . 
          2.2. забезпечити  оприлюднення проекту рішення в передбачений законом термін,  до 
внесення його на розгляд сесії Обухівської міської ради для подальшого схвалення та 
подання до Київської обласної державної адміністрації. 
           3. Контроль за виконанням  цього рішення покладається на міського голову та 
постійну комісію з питань   регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 
правопорядку.   

Міський голова                                                       О.М.Левченко  

м. Обухів  
№  ________________ -УІІ від                           2020 року 
Н.В. Пушенко 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Секретар ради                                                                                     С.М. Клочко 

                                                                                                      

                                                                                                        «___»__________20120року 

 

Начальник  юридичного відділу                                                       Н.В. Пушенко 

виконавчого комітету Обухівської міської ради 

                     «___»_________2020року             

 

                                  

 Голова постійної комісії з                                                             Н.М. Мельник     

питань   регламенту, депутатської діяльності,  

етики, законності та правопорядку        

                                                                                                          

  «___»_________2020року 

 

 

 

Проект рішення оприлюднений на стенді Обухівської міської ради    

______2018 року та на веб-сайті _____2018 року                                          Н.В. Пушенко 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 


