
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2019 р.                            Київ                                                    № 726

Про затвердження висновку Київської облдержадміністрації щодо 
відповідності Конституції та законам України проектів рішень про 
добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 
значення

Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши 
листи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області   
від 29 листопада 2019 року № 2658, від 02 грудня 2019 № 2691:

1. Затвердити висновок Київської облдержадміністрації щодо відповідності 
Конституції та законам України проектів рішень Обухівської міської ради «Про 
добровільне приєднання Дерев’янської сільської територіальної громади 
Обухівського району Київської області до Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області з центром у місті Обухові», 
схваленого рішенням Обухівської міської ради від 28 листопада 2019 року 
№ 1297-56-VII, Дерев’янської сільської ради Обухівського району «Про 
добровільне приєднання Дерев’янської сільської територіальної громади 
Обухівського району Київської області до Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області з центром у місті Обухові», 
схваленого рішенням Дерев’янської сільської ради від 28 листопада 2019 року 
№ 571-43-VII, щодо добровільного приєднання територіальної громади села 
Дерев’яна Дерев’янської сільської ради Обухівського району Київської області 
до Обухівської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним 
центром у місті Обухів Київської області, що додається.

2. Керівнику апарату Київської обласної державної адміністрації  
Мацків О. А. забезпечити направлення копій цього розпорядження Обухівській 
міській раді, Дерев’янській сільській раді Обухівського району Київської 
області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Київської обласної державної адміністрації Назаренка Д.Ю. 
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Голова адміністрації    (підпис)                  Олексій ЧЕРНИШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації 

16 грудня 2019 року № 726

ВИСНОВОК
Київської облдержадміністрації щодо відповідності 
Конституції та законам України проектів рішень 

щодо добровільного приєднання до територіальної громади міста 
обласного значення

У Київській облдержадміністрації розглянуто проекти рішень Обухівської 
міської ради та Дерев’янської сільської ради Обухівського району щодо 
добровільного приєднання територіальної громади села Дерев’яна 
Дерев’янської сільської ради Обухівського району Київської області до 
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади та додані до них 
матеріали.

За результатами розгляду в межах компетенції встановлено, що зазначені 
проекти рішень підготовлено з дотриманням порядку добровільного 
приєднання територіальних громад, визначеного розділом II1 Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон), 
Конституції України.

Пропозиції щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної 
територіальної громади пройшли обов’язкове громадське обговорення, що 
відповідає вимогам частини третьої статті 81 Закону. 

Проекти рішень містять інформацію, яка зазначена у частині другій статті 
82 Закону. 

Відповідно до пункту 31 Прикінцевих положень Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» Обухівська міська об’єднана 
територіальна громада визнається спроможною об’єднаною територіальною 
громадою.

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад 
Київської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України      
від 18 листопада 2015 року № 1206-р (у редакції розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 2017 року № 266-р), територіальна громада 



Дерев’янської сільської ради Обухівського району належать до Обухівської 
територіальної громади.

Зазначені вище проекти рішень відповідають умові добровільного 
приєднання територіальних громад, визначеній у статті 8¹ Закону, а саме: 
територіальна громада села Дерев’яне Дерев’янської сільської ради 
Обухівського району є суміжною до Обухівської територіальної громади. 

На підставі викладеного, Київська облдержадміністрація дійшла висновку 
щодо відповідності Конституції та законам України запропонованих проектів 
рішень.

Заступник голови адміністрації                  (підпис)       Дмитро НАЗАРЕНКО 


